Specyfikacja Warunków Zamówienia – numer postępowania: RGKiT.271.04.2022
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NR RGKiT.271.02.2022
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I.

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubomino
–Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji
papierowej i innych zbiorach danych.

I.I.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH

Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez
adres email andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl, telefonicznie pod nr 89532-44-50 lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Kopernika 7
11-135 Lubomino.

II.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
• adres email ido@lubomino.pl,
• telefonicznie 089-532-44-61
• lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie –
ul. Kopernika 7.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji
Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

CELE ORAZ PODSTAWA
PRAWNA PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz
aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa,
zostanie potraktowane jako zgoda(art.6ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie
danych osobowych.

IV.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
- podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Lubomino usługi pocztowe;
- każdy zainteresowany odbiorca
- informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Prawo
Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NR RGKiT.271.02.2022
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający

VI.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym
prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

VII.

DOBROWOLNOŚĆ/OBOWIĄZ
EK PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych
celach, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

V.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIE

z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.)

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Zamawiający: Gmina Lubomino
Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Tel: 895324450
Fax: 895324451
Adres strony internetowej: https://www.lubomino.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.pl
2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami.
Karolina Jaczewska - tel. 895324460.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.lubomino.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Na wskazanej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile
przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza
wykonawców do składania ofert dodatkowych, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
zwanej także ustawą Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie jest realizowane
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co predysponuje zamówienie bez dokonywania
podziału na części. Okoliczności, które uzasadniają niepodzielny charakter zamówienia
to względy techniczne przedmiotu zamówienia sprawiające, że roboty budowlane
przyjmują postać nierozerwalnej całości. Przedmiotem zamówienia jest jeden budynek
podlegający rozbudowie. Odstępuje się od podziału zamówienia ze względu
na nierozerwalnie powiązane ze sobą roboty budowlane, ich ewentualne rozdzielenie
miałoby charakter sztuczny i mogłoby negatywnie wpłynąć na przeprowadzenie procedury
przetargowej lub realizację samego zamówienia. Niezastosowanie podziału danego
zamówienia w żaden sposób nie narusza obowiązujących zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.
6. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
7. Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego.
8. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną także
SWZ lub Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
10. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie
o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia

1. Kategorie robót (CPV):
Projektowanie:
− 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne.
− 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.
− 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni.
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów
budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Realizacja:
− 45000000-7 Roboty budowlane
− 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
− 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
− 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
− 45111250-5 Badanie gruntu
− 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
− 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
− 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
− 45113000-2 Roboty na placu budowy
− 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
− 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
− 45211360-0 Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
− 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
− 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
− 45214230-1 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
− 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
− 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
− 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

45232140-5 Węzły ciepłownicze lokalne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnętrzne
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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− 45331000-6
Instalowanie
urządzeń
grzewczych,
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
− 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
− 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
− 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
− 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
− 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
− 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
− 45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
− 45333200-2 Instalowanie gazomierzy
− 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
− 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
− 45410000-4 Tynkowanie
− 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
− 45421148-3 Instalowanie bram
− 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
− 45422100-2 Stolarka drewniana
− 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
− 45431000-7 Kładzenie płytek
− 45431100-8 Kładzenie terakoty
− 45431200-9 Kładzenie glazury
− 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
− 45443000-4 Roboty elewacyjne
− 45450000-6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków
pracy w czasie pandemii”. Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest
zaprojektowanie, przebudowanie, nadbudowanie i wyremontowanie pomieszczeń, biur
i gabinetów do wykonania zadań Urzędu Gminy w warunkach pracy w czasie pandemii
przez pracowników oraz przez petentów Urzędu.
2) Zakres prac związanych z remontem budynku Urzędu Gminy w Lubominie:
a) Prace projektowe:
- Opracowanie dokumentacji: Koncepcji, PZT, PAB, PT (branża elektryczna,
teletechniczna, sanitarna, konstrukcja, geologia gruntu, technologia) – 4 egz.;
- Uzyskanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
b) Prace konstrukcyjno – budowlane części A:
- Rozebranie istniejącej klatki schodowej;
- Montaż windy dla osób niepełnosprawnych;
- Remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych;
c) Prace konstrukcyjno – budowlane części B i C:
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- Wykonanie podbicia istniejących fundamentów części nadbudowywanej;
- Rozebranie i wykonanie stropów nad częścią istniejącą;
- Wykonanie klatki schodowej;
- Wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nadbudowy;
- Wykonanie stropu I piętra nad częścią C i stropodachu nad częścią B;
- Wykonanie więźby dachowej nad częścią budynku C;
d) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudowanej części budynku:
- Docieplenie ścian zewnętrznych;
- Docieplenie ścian fundamentowych;
e) Wykonie prac wykończeniowych:
- Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum i pomieszczenie socjalne
dla pracowników;
f) Prace instalacyjne:
- Modernizacja/wykonanie nowych/instalacji: c.o. – grzejniki w dobudowanej
części;
- Wykonanie instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej
(przepływowe podgrzewacze wody), kanalizacji sanitarnej;
- Instalacja elektryczna;
- Oświetlenie LED, komunikacja z czujnikami ruchu;
- Instalacje teletechniczne/internet, telefon, TV.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące
wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, w skład której
wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcjami dla przedsięwzięcia pn.:
„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”
stanowiący załącznik nr 14;
b) Analiza finansowa oraz Orzeczenie Techniczne dla przedsięwzięcia pn.:
„Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”
stanowiący załącznik nr 15;
c) Wzór umowy - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
4) Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję
w terenie, połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan budynku i terenu.
5) Przed wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych dla planowanej
inwestycji zalecane jest wykonanie szczegółowych badań gruntu obejmujących cały
obszar posadowienia rozbudowywanego i nadbudowywanego projektowanego
budynku.
6) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu będzie obowiązany uzyskać
akceptację Zamawiającego co do koncepcji, materiałów, urządzeń.
7) Konieczne jest wykonanie dla całego planowanego przedsięwzięcia wymaganej
prawem dokumentacji geologicznej stosownej do stwierdzonych warunków gruntowowodnych.
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8) Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą
być fabrycznie nowe. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów
i wyrobów dostarczonych na miejsce zamontowania przez Wykonawcę.
9) Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia winny
odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, posiadać certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodności dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
10) Stosowane przez Wykonawcę urządzenia techniczne - sprzęt techniczny musi być
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a jego stan techniczny nie powodować
zagrożeń dla życia i zdrowia.
11) Celem realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania prac
zabezpieczyć na własny koszt wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów oraz
zorganizować ich transport.
12) Wykonawca musi zapewnić wykonanie pełnego zakresu prac zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia dla poszczególnych instalacji wraz z ich uruchomieniem.
13) Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach użyteczności publicznej.
Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie przewiduje
się wyłączenia ich z funkcjonowania. Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę
obiektu i wynikające stąd ograniczenia, nie może znacząco zakłócać pracy Urzędu.
Szczególną dbałość należy zachować na ciągach komunikacyjnych oraz obszarze
przyległym do prowadzonych robót, które muszą być zachowane w czystości. Przed
rozpoczęciem prac należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu plan organizacji
robót zapewniający najmniejszą uciążliwość dla placówek.
3. Opis sposobu odbioru prac i opis sposobu rozliczenia prac:
1) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie
pisemnej. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2) Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu odbioru zawarte są we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4. Klauzula społeczna:
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną
na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące
przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące wykonywania robót
budowlanych i elektrycznych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu
dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
5. Gwarancja i rękojmia:
1) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum
24 miesiące. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji
9
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na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy. Okres gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SWZ.
Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy - § 11 ust. 3 wzoru umowy.
6. Wizja lokalna:
1) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej i sprawdzenie budynku objętego
przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty. Wizja lokalna zostanie zakończona
protokołem z wizji lokalnej, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
2) Zamawiający ustala następujące daty wizji lokalnych:
a) 18.05.2022 r. godzina 9:00-14:00
b) 23.05.2022 r. godzina 9:00-15:00
c) 26.05.2022 r. godzina 9:00-14:00
W tych dniach Zamawiający udostępni Wykonawcom obiekt objęty niniejszym
postępowaniem.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4) Wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Rozdział III
Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się do 7 dni kalendarzowych
od podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
zgłoszenie pracy geodezyjnej do wykonania mapy dla celów projektowych;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę –
do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy;
3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział IV
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
2. Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy, w sprawie zamówienia publicznego
przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczególności dotyczące
Wykonawcy oraz wartości umowy.
3. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian
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oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach
umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Rozdział V
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem zapisów ust. 2, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji,
które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania w postępowaniu niż
wskazane powyżej.
4. Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w Rozdziale IX część 2 SWZ, składa się
za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanej
w Rozdziale I ust. 3 SWZ, tj. przy użyciu ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego: /UGLUBOMINO/skrytka).
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (pytaniem) o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający nie wymaga podpisywania wniosku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Pytania do SWZ należy zadawać drogą elektroniczną. Pytania należy kierować na adres:
sekretariat@lubomino.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania,
którego dotyczą. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do treści SWZ w formie
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania przez Zamawiającego wyjaśnień.
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.
https://bip.lubomino.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zw
https://miniportal.uzp.gov.pl/
9. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z przygotowanymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami, niezbędnymi
do należytego przygotowania i złożenia przez Wykonawców ofert.
10. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
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11. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 9, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, tj.
https://bip.lubomino.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zw
https://miniportal.uzp.gov.pl/
13. Pozostałe dokumenty w postępowaniu, w szczególności oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub informacje, niewskazane w pkt 4, należy przekazywać drogą
elektroniczną na adres: sekretariat@lubomino.pl
14. Za datę wpływu ww. dokumentów przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego,
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
15. Wymagania dotyczące minimalnych parametrów technicznych wymaganych
od Wykonawcy umożliwiających złożenie oferty:
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/datę wpływu na pocztę
elektroniczną.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
7) Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,
.odt.
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Rozdział VI
Podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 PZP;
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 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w lit a;
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
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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.
2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10 PZP, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady;
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
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Rozdział VII
Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie budynku
o powierzchni użytkowej 200 m2 lub rozbudowie budynku o powierzchnię co
najmniej 100 m2.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa
w Rozdziale IX część 3 ppkt 1 lit. 1) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), posiadającymi uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno–budowlanej, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła
funkcję Kierownika budowy/robót.
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy
Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
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Rozdział VIII.
Wadium przetargowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.
98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Warmińskim Banku
Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Lubomino nr rachunku 57 8857 1054 3001 0007 0292
0005 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania RGKiT.271.04.2022”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubomino;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.
58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);
8) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
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1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

Rozdział IX
Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu,
w tym podmiotowe środki dowodowe

Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu oraz ich forma

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Część 1
Informacje ogólne
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SWZ i zgodnie z nią złożyć
ofertę.
Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do opracowania
i złożenia oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert
wariantowych.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki realizacji
zamówienia określone w niniejszej SWZ, w szczególności określone we wzorze umowy.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Ilekroć w części 2-3 niniejszego Rozdziału SWZ jest mowa o cyfrowym odwzorowaniu
dokumentu - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.05.2022 r.
do godz. 9:30
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
15. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
16. W przypadku prowadzenia negocjacji Zamawiający po ich zakończeniu zaprosi
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
17. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców. Do negocjacji zostaną
zakwalifikowane oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
18. W przypadku prowadzenia negocjacji, będą one dotyczyć wyłącznie tych elementów treści
oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Prowadzone negocjacje nie
będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ.
19. W przypadku decyzji Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej bez negocjacji,
wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany spośród niepodlegających odrzuceniu
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
20. Zasady prowadzenia negocjacji:
1) W przypadku prowadzenia negocjacji w celu polepszenia treści ofert, Zamawiający
zaprosi jednocześnie wszystkich Wykonawców do negocjacji ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.
2) W zaproszeniu do negocjacji wskazane zostaną: miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje
w celu ulepszenia treści ofert.
3) Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Podczas negocjacji ofert Zamawiający
zapewni równe traktowanie wszystkich wykonawców. Zamawiający nie będzie
udzielać informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom
przewagę nad innymi wykonawcami.
4) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone,
o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
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W zaproszeniu do składania ofert Zamawiający wskaże między innymi sposób i termin
składania ofert dodatkowych oraz termin otwarcia tych ofert.
5) Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, zawierającą nowe propozycje
w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
6) Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie przestaje
wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji.
7) Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu, będzie podlegać odrzuceniu.
Część 2
Etap składania ofert
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1) Wypełnienie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę został
określony w niniejszej SWZ, w szczególności w Rozdziale XIII i XIV SWZ, oraz
podpisanie ww. formularza oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wzór stanowi załącznik nr 13
do SWZ,
Powyższy zapis dotyczy odpowiednio osoby/osób działającej/ych w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Złożenie wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej:
a) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2 SWZ, stanowiącego dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe,
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
b) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, stanowiącego dowód
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe,
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
c) wypełnionego Formularza „Aspekty społeczne”, o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ – w przypadku gdy Wykonawca w celu
uzyskania dodatkowych punktów w kryterium „Aspekty społeczne” zechce złożyć
ww. Formularz (niezłożenie formularza „Aspekty społeczne” nie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty),
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ww. oświadczenia i Formularz lit. a), lit. b), lit. c), muszą być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do
reprezentowania
Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a) i lit. b), składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o treści
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie składane
tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym,
osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz
ze składaną ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
f) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt 2 ppkt 2 lit. e) niniejszej części SWZ,
powyższy zapis dotyczy odpowiednio osoby/osób działającej/ych w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
f-1) w przypadku gdy pełnomocnictwo do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, zostały wystawione jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument,
f-2) w przypadku gdy ww. pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
f-3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje mocodawca albo notariusz,
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g) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy.
Dokument musi potwierdzać, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga aby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzało, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantowało rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określało,
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 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.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
g-1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
g-2) w przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
g-3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia albo notariusz.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, poza dokumentem wskazanym powyżej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
- dokumenty wskazane w pkt 2 ppkt 2 lit. e) lub lit. f) niniejszej części SWZ,
w zakresie potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania,
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ww. oświadczenie, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania podmiotu udostępniającego
zasoby.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie wskazanej w pkt 2 ppkt 2 lit.
f) niniejszej części SWZ.
h) w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
– oświadczenie Wykonawcy, informujące o tym fakcie wraz z wykazaniem, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (patrz Rozdział IX część 6 SWZ),
ww. oświadczenie, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym,
osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższy zapis dotyczy odpowiednio osoby/osób działającej/ych w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
h-1) w przypadku gdy ww. oświadczenie zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
h-2) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo notariusz.
Część 3
Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. niżej
wskazanych oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów (podmiotowych środków dowodowych):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy
robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
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2) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały
wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 9 do SWZ,
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1
SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 11
do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, zgodnie z nw.
wytycznymi:
1) podmiotowe środki dowodowe wystawione przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe:
a) zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,
b) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby, jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie dokumentu, który
każdego z nich dotyczy albo notariusz.
Część 4
Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zapisami Rozdziału IX, części 1-3 SWZ,
ze szczególnym uwzględnieniem, aby złożona oferta oraz oświadczenia i dokumenty
zostały podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp.
2. W przypadku gdy Wykonawca wskaże dostępność dokumentu, o którym mowa
w Rozdziale IX, część 2 pkt 2 ppkt 2 lit. e) SWZ, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski takiego dokumentu, który będzie pobrany
samodzielnie przez Zamawiającego.
Część 5
Informacja dla Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum, spółka cywilna)
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący
wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia
Pełnomocnika, do:
1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozdziale IX część 2 pkt 2 ppkt 2 lit. f) SWZ.
3. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX część 2 pkt 2 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa
każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
do wykluczenia z postępowania w zakresie, określonym przez Zamawiającego,
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX część 2 pkt 2 ppkt 2 lit. b) SWZ, składa
każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IX część 2 pkt 2 SWZ,
składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4. Ofertę składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców – Pełnomocnik lub wszyscy
Wykonawcy, składający ofertę wspólną.
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5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

1.

2.

3.

4.

Część 6
Tajemnica przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne wraz z załącznikami są jawne
i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym nie udostępnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2020 poz.
1913).
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne
dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ww. ustawy, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj.:
1) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
2) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, tj. które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób,
3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających
z ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający będzie miał podstawę
uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, co w konsekwencji spowoduje, iż oferta wraz
z załącznikami może zostać ujawniona/udostępniona zainteresowanym, zgodnie z art. 74
ustawy Pzp.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp,
tj. nazwy albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz
cen.
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5. Dokumenty/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z materiałami
wykazującymi, iż przedmiotowe dokumenty/informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany
w sposób jednoznaczny: „Tajne” lub „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Plik powinien zostać
sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX, część 2, pkt 2 ppkt 2 lit. h)
SWZ.

Rozdział X
Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w pkt. 2, 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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.

Rozdział XI
Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, nie później
niż do dnia 30.05.2022 r. do godz. 09:30.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

Rozdział XII
Termin otwarcia ofert

1. Zamawiający przystąpi do otwarcia ofert w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert
złożonych w na ePUAP i dokonywane jest przez Zamawiającego.
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3. W przypadku awarii sieci teleinformatycznej przy użyciu którego Zamawiający otwiera
oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XIII
Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty wynika z wypełnionego przez Wykonawcę Formularza oferty, stanowiącego
załącznik nr 13 SWZ. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę całkowitą brutto,
za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wskazany w Rozdziale II SWZ.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi obejmować wykonanie zamówienia, zgodnie
z postanowieniami wzoru umowy, dokumentacją projektową oraz SWZ, w szczególności:
wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, wskazanej
w Rozdziale II pkt II ppkt 4 SWZ.
3. Zaoferowana cena oferty powinna być wskazana w walucie polskiej (PLN), z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
4. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
5. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się
w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp., obciąża
Wykonawcę i należy uwzględnić je w cenie oferty.
6. Ustalona w ten sposób cena oferty ma charakter stały i niezmienny, niezależnie od kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków
opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy,
zapisami SWZ w szczególności Rozdziałem II SWZ i dokumentacją projektową oraz
wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe wyliczenie ceny oferty.
8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich (PLN).
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9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1
ustawy Pzp, 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.
Nie złożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem, iż złożenie oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.

Rozdział XIV
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednio wagę:
1) cena brutto za realizację zamówienia – waga kryterium – 60%
2) okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - waga kryterium - 20%
3) termin realizacji inwestycji – waga kryterium – 10 %
4) aspekty społeczne – waga kryterium – 10%
2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych
kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1) dla kryterium „ceny” (C) – maksymalnie 60 pkt:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Cob

C
Cn

gdzie :
oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena
oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
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Cob

-

oznacza cenę brutto ocenianej oferty

2) dla kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (OG) –
maksymalnie 20 pkt:
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zwany dalej okresem
gwarancji, zaoferowany przez Wykonawców musi wynosić 24 miesięcy. Wykonawcy
w złożonych ofertach mogą zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres
oferowanej gwarancji Wykonawcy podają w Formularzu ofertowym.
Za zaoferowanie gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres
24 miesięcy Wykonawca otrzyma „0” punktów. Maksymalną liczbę punktów otrzyma
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższe udzielenie gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca
zaoferuje najdłuższy okres gwarancji, większy niż 24 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę
punktów, tj. „20”.
Zaoferowanie gwarancji w przedziale pomiędzy 24 a 60 miesięcy obliczane będzie
zgodnie z poniższym wzorem.
OGob
OG = ------------ x 20 pkt
OGn
gdzie :
OG
oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium okres gwarancji
OGob oznacza okres gwarancji ocenianej oferty
OGn oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnego okresu gwarancji
pozostawiając puste miejsce w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaoferował minimalny 24 miesięczny okres gwarancji i otrzyma „0” punktów. Zaoferowanie
krótszego okresu gwarancji niż minimalny (24 miesiące) skutkować będzie odrzuceniem takiej
oferty. Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji w sposób mierzalny, tj. w formie
cyfrowej (liczba miesięcy).
3) dla kryterium termin realizacji inwestycji (T) – maksymalnie 10 pkt:
Maksymalny termin wykonania inwestycji określony przez Zamawiającego wynosi
15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca nie może zaproponować dłuższego
terminu realizacji inwestycji. Wykonawcy w złożonych ofertach mogą zadeklarować skrócenie
terminu realizacji inwestycji. Termin realizacji inwestycji Wykonawcy podają w Formularzu
ofertowym.
Za zaoferowanie 15 miesięcznego terminu realizacji inwestycji wymaganego przez
Zamawiającego Wykonawca otrzyma „0” punktów. Maksymalną liczbę punktów otrzyma
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji inwestycji, tj. „10 pkt”.
29

Specyfikacja Warunków Zamówienia – numer postępowania: RGKiT.271.04.2022

Termin realizacji inwestycji poniżej 15 miesięcy obliczane będzie zgodnie z poniższym
wzorem.
Tn
T = ------------ x 10 pkt
To

T
Tn
To

gdzie :
oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium termin realizacji
inwestycji
oznacza najkrótszy zaoferowany termin realizacji inwestycji spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
oznacza termin realizacji inwestycji ocenianej oferty

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnego terminu
realizacji inwestycji pozostawiając puste miejsce w Formularzu ofertowym, Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny 15 miesięczny termin realizacji inwestycji
i Wykonawca otrzyma „0” punktów. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji inwestycji niż
określony w SWZ (15 miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem takiej oferty. Wykonawca
zobowiązany jest określić termin realizacji inwestycji w sposób mierzalny, tj. w formie
cyfrowej (liczba miesięcy).
4) dla kryterium aspekty społeczne (ASP) – maksymalnie 10 pkt:
Kryterium „aspekty społeczne” będzie rozpatrywane na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu „Aspekty społeczne”, stanowiącym załącznik nr
6 do SWZ. Wykonawca otrzyma 10 pkt w przypadku zadeklarowania w ofercie - złożenia
oświadczenia o zatrudnieniu do realizacji zamówienia, (zatrudnienie będzie trwało przez cały
okres realizacji zamówienia), co najmniej 1 osoby spośród:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu
przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Jednocześnie jako realizację wymogu zatrudnienia określonego w opisie kryterium,
zamawiający dopuszcza również zatrudnienie osób, o których mowa powyżej w terminie nie
wcześniejszym niż 30 dni przed datą podpisania Umowy.
W przypadku zadeklarowania większej liczby etatów niż minimalnie 1 osoba, oferta
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10.
UWAGA! Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku, gdy nie zadeklaruje zatrudnienia
do realizacji zamówienia osób wymienionych w pkt 1-3.
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5) każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana według
wzoru:
CLp = C + OG + T + ASP
gdzie:
CLp
C
OG
T
ASP

-

całkowita/łączna liczba punktów ocenianej oferty
punkty przyznane w kryterium cena
punkty przyznane w kryterium okres gwarancji
punkty przyznane w kryterium termin realizacji inwestycji
punkty przyznane w kryterium aspekty społeczne

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie
do dwóch miejsc po przecinku. Sposób zaokrąglania: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest
mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5
wynik zostanie zaokrąglony w górę. Zamawiający zastrzega możliwość, iż w szczególnych,
uzasadnionych przypadkach, może przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosować
zaokrąglenie do więcej niż dwóch miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
przyznaną wg wzorów wskazanych powyżej, tj. w pkt. 5.

Rozdział XV
Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją
elektroniczną.

Rozdział XVI
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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2. Powyższe informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Wykonawcę.
3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający może (ale nie musi) przeprowadzić negocjacji w celu ulepszenia treści ofert,
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem IX, Część 1.
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
5. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
w sposób podany w pkt 2.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
przed podpisaniem umowy:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej
w Rozdziale XVII SWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
niepieniężnej należy uzgodnić treść dokumentu z Zamawiającym.
2) dostarczyć Zamawiającemu:
a) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,
wymaganych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ, dla
osób wskazanych w wykazie osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia,
b) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile
dotyczy oraz jeżeli zażąda jej Zamawiający),
c) informacje dotyczące Wykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy,
w tym informacje, dot. Podwykonawców.
Powyższe dokumenty i informacje, wskazane w pkt 6, powinny być złożone
w sposób i formie wskazanej przez Zamawiającego w piśmie skierowanym
do Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XVII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania –
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
oferty (wraz z podatkiem VAT).
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz.
2017).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: w Banku w Banku Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
Oddział w Lubominie - Nr 57 8857 1054 3001 0007 0292 0005
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń Beneficjentem
takich dokumentów musi być Zamawiający.
5. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
6. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone
w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy.

Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane
szczegółowo w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Ewentualne spory w relacjach y Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne
rozwiązanie sporu.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich
Przedsiębiorstw.
4. Odwołanie przysługuje na:
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
9. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu
do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
10. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty
przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz
uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego.
11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie
do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
12. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby,
o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
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Rozdział XIX
Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ są nw. załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

Wzór oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
Wzór oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje
zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dotyczące
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje
zasoby
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące aspektów społecznych
Projekt umowy
Wzór wykazu robót budowlanych
Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia
Wzór
oświadczenia
o
aktualności
informacji
zawartych
w oświadczeniu, złożonym w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z postępowania
Wzór oświadczenia
Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór oświadczenia Wykonawcy o wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu
technicznego obiektów i instalacji
Wzór formularza ofertowego
Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcjami
Analiza finansowa oraz Orzeczenie Techniczne
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