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Nr sprawy: MTP.271.2.6.2021.EZ                                                                                       Zamawiający: 

              Gmina Czernica 

              ul. Kolejowa 3 

              55-003 Czernica 
 
    ZATWIERDZAM: 
 
Na oryginale podpisał: 
 
Wójt Gminy Czernica 
 
Włodzimierz Chlebosz 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

(dalej: SWZ)  

 

 

dla zamówienia publicznego o nazwie: 

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 

nr 39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe, gmina Czernica.” 

 
 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czernica, dnia 17.03.2021 r. 
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ZAMAWIAJĄCY 

Kontakt: 

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
tel./fax 71 726 57 00 
e-mail: czernica@czernica.pl ; zamowienia.publiczne@czernica.pl  
 www: www.bip.czernica.pl   

Konto Bankowe : 
Santander Bank Polska S.A.  
nr konta: Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 
 

NIP:  

 

912-11-01-093 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Adres strony internetowej, gdzie znajduje się pełna dokumentacja: http://bip.czernica.pl 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone na platformie UZP oraz na miniPortalu. 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1) Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 

275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, zgodnie z 
zapisami  art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. Maksymalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert 
wynosi 3 Wykonawców.  

3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą 
wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w 
rozdziale III pkt 6 niniejszej SWZ. 

4) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:  
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej 

punktacji, 
b) których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5) Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą 
odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium oceny ofert tj. cena i termin gwarancji i rękojmi.  

6) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny 
ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

7) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać 
informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych 
informacji i przed ich ujawnieniem. 

8) Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji 
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

9) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania, 
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych sporządzone w języku polskim, oraz termin otwarcia tych ofert. 

10) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających 
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

11) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

mailto:czernica@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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12) Oferta 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.  

13) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 
do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

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

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 

usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których 

mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 

Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 

które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

a)  spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  

b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  
c) fakultatywnych przesłanek wykluczenia na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:  

W takim przypadku: 

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego, 

b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5) 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. 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.  

6) Podwykonawstwo: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać w formularzu oferty (zał.nr 1 do niniejszej SWZ) części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, o ile są już znane. 

 

3. Komunikacja w postępowaniu 

 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za 
pośrednictwem: 
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl 
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) adres skrytki ePUAP: /m8rx5cp625/skrytka 
4) poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III 
podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
 

4. Wizja lokalna 

 

Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów 
dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom 
zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.  
W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy 
kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. Wszystkie dokumenty dotyczące 
udzielenia zamówienia zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu Gminy Czernica. 
 

5. Podział zamówienia na części 

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.  
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Uzasadnienie braku podziału zamówienia: Zamawiający nie dokonał podziału 
zamówienia na części ponieważ specyfika zamówienia dotyczy robót budowlanych na jednym obiekcie. 
 
6. Oferty wariantowe 

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

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. 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.  Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania 

 

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. 

2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice 

Małe, gmina Czernica.”. 

3) Gmina Czernica informuje iż: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica; 
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl  
tel.: 603 402 385. 

4) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 ustawy Pzp. 

mailto:iod@czernica.pl
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5) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia 

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

przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.  

6) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr  1 do SWZ w Formularzu 

ofertowym. 

7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 

powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on 

osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa 

w art. 13 ust. 2 RODO. 

8) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie Zamawiającego; 
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał 
w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie Zamawiającego. 

9) 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 – 

treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ. 

10) Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków 
skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 
z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej 
osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od 
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO 
(z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

 

 

 

II. Wymagania stawiane Wykonawcy  
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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice 
Małe, gmina Czernica.” 

2) Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie Decyzji nr 22/2021 z dnia 5 stycznia 2021r. zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją 
gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną w postaci drogi dojazdowej, dojść, miejsc parkingowych, 
zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, na dz. nr 39/1, 39/2 i 39/4, 
obręb Nadolice Małe, gmina Czernica. 

3) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Nadolicach 
Małych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
lub innego dokumentu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z załączoną dokumentacja projektową: 

a) Projekt budowlany,  
b) Uzgodnienia i decyzje,  
c) Projekt wykonawczy, 
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. 
5) Zamawiający pomocniczo udostępnia przedmiary robót. Przedmiary mogą nie uwzględniać pełnego zakresu 

robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz  uzgodnień i decyzji.  
6) Koszty wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacja inwestycji ponosi wykonawca, m.in. uzgodnień, 

w tym zajęcia pasa drogowego, zapewnienia mediów do obsługi budowy, wywozu odpadów, oznaczenia terenu 
budowy itd. 

7) W zakresie przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologicznych, obejmujących stały nadzór 
archeologiczny i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową zgodnie z 
decyzją nr 2542/2020 pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 20.10.2020r.   

8) Wykonawca musi umożliwić dojazd i dojście do nieruchomości sąsiedniej zabudowanej domem jednorodzinnym 
– dz. nr 38/3, obręb Nadolice Małe, w przypadku robót wymagających czasowego ograniczenia przejazdu 
wykonawca ma obowiązek uzgodnić termin z właścicielem nieruchomości i odpowiednio wcześniej poinformować 
zamawiającego.   

9) Wykonawca zapewni dojście do nieruchomości położonych przy drodze dojazdowej do placu budowy oraz terenie 
objętym pracami przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

10) Po stronie wykonawcy leży uporządkowanie i doprowadzenie terenu objętego pracami do możliwości realizacji 
prac budowlanych, w tym m. in. usunięcie istniejącej szaty roślinnej w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
demontaż i ponowny montaż obiektów małej architektury we wskazanym przez zamawiającego miejscu na 
terenie inwestycji, demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia. 

11) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji 

obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru końcowego. 
12) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, 

a w szczególności zobowiązany jest do: 
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
b) nadzoru nad bhp, 
c) ustalania i utrzymywania porządku, 
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i 

prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej). 
13) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach niewykorzystanych przez Zamawiającego.  
14) W zakresie prac należy uwzględnić geodezyjny pomiar terenu z natury przed rozpoczęciem prac oraz geodezję 

powykonawczą.  
15) W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
16) Prac budowlanych nie należy prowadzić w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 
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17) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez zamawiającego. 

 
18) Jeżeli SIWZ lub dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki 

towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp, dopuszcza użycie „produktów” 
równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego 
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań 
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na 
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 
przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.  

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz sporządzenia powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia do zasobu przez Powiatowy Zakład 
Katastralny we Wrocławiu .  

19) Wykonawca ma obowiązek ochrony geodezyjnych znaków granicznych na gruncie, znajdujących się w możliwym 
zasięgu robót ziemnych, przez ich wykrycie i zabezpieczenie przed wykopaniem/ zasypaniem. W razie zniszczenia  
znaku granicznego Wykonawca jest zobowiązany do jego przywrócenia na gruncie przez uprawnionego geodetę  

20) W przypadku odkrycia istniejącego drenażu na ternie prowadzonej inwestycji wykonawca ma obowiązek 
inwentaryzacji drenażu oraz jego odtworzenia szczególnie w przypadku jego uszkodzenia podczas prowadzonych prac 
oraz przekazania opracowania sporządzonego przez uprawnionego geodetę zamawiającemu. 

21) Kolorystyka wszystkich elementów (łącznie z oznaczeniami umieszczonymi na stolarce) wskazana w projekcie 
wymaga ustaleń z Zamawiającym na etapie realizacji. 

22) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy i nie 
powinien być dłuższy niż 60 miesięcy (licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia) i stanowi jedno z 
kryterium oceny ofert.  

13) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać termin, na jaki udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia.  

  

 
Wspólny Słownik Zamówień:  
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie 
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z 
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  
 
2. Rozwiązania równoważne  

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

rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem II podrozdział 9 pkt 1 lit. h.  

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

 
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to czynności 
związane z wykonywaniem pracy robotniczej, tj. takiej która wymaga wysiłku fizycznego oraz ruchu m.in.: 
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a) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z ewentualną  koniecznością 
zabezpieczenia sieci i obiektów kolidujących z inwestycją; 

b) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót budowlanych związanych z utrzymaniem 
porządku i organizacją ruchu podczas budowy; 

c) operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących pracę fizyczną na dowolnym sprzęcie obsługującym budowę, w 
tym kierowców pojazdów budowlanych świadczących usługi transportowe; 

d) pracowników dozorujących plac budowy i sprzęt (służby ochrony). 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
zostały określone we wzorze umowy. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

 
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
Pzp.  
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
6. Termin wykonania zamówienia  

 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 22 tygodni (154 dni) od dnia podpisania umowy. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 nie dotyczy 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 
nie dotyczy 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
      nie dotyczy 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli Wykonawca: 

wykaże udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 2  
inwestycje kubaturowe polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, każdy o 
kubaturze co najmniej 500 m3 oraz o wartości co najmniej 750 000 zł brutto.  

b) wykaże, że dysponuje osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi: 

- Kierownik budowy w specjalności konstrukcje-budowlanej – doświadczenie min. 10 lat oraz realizacja co najmniej 1 
inwestycji kubaturowej użyteczności publicznej, 
oraz jako kierowników robót w specjalności: 

- instalacji sanitarnych: doświadczenie min. 5 lat oraz realizacja, co najmniej 1 inwestycji kubaturowej użyteczności 

publicznej,; 

-instalacji elektrycznych: doświadczenie min. 5 lat oraz realizacja co najmniej 1 inwestycji kubaturowej użyteczności 
publicznej,. 

 
Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  zwana dalej - ustawa Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. 

 
8. Podstawy wykluczenia 
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Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp tj.: 
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. 
 
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 

a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 
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 rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a  stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
 

c) oświadczenie składają odrębnie: 

• 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; 

• 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; 
 

d) samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy 
Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
- 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; 
- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
Wykonawcy, 

• zreorganizował personel, 

• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów, 

•  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. 
 

e) Do oferty Wykonawca załącza również: 
Pełnomocnictwo:   

• 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.  
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• 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.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy 

z określeniem adresu siedziby, 

o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy 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, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy 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. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą lub notariusz. 

 
 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

• 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. 

• 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.  
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Lub notariusz 

f) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ):  
Formularz 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. 

g) 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: 

• 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. 

Wymagana forma: 
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Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  
W przypadku gdy zobowiązanie 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, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia lub notariusz. 

 
h) Wykaz rozwiązań równoważnych: 

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 z jego opisem lub normami. 
Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

i) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa: 
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 
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. 
 

j) Informacje dotyczące Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy): 
W tym dokumencie Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i Podwykonawców.  
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  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
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: 
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076), 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; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot 
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty; 
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d) 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a) 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 Pzp dane umożliwiające 
dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6. 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 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. 

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

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 

1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).  

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) 
może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego 
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i 
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone: Nr sprawy: MTP.271.2.6.2021.EZ 

2) UWAGA: wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej musi być złożone w postaci  elektronicznej w 
oryginale. 

3) Wadium może być wnoszone w następujących formach dopuszczonych przez ustawę PZP: 
a) pieniądzu, 
b)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
4) Wadium należy wnieść 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. 

5) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 -Santander Bank Polska S.A.  
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6) Gwarancje i poręczenia należy wystawiać w formie elektronicznej opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym i przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 

8) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

9) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium oferta jego zostanie 
odrzucona. 

10) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z 
okoliczności:  

 1) upływu terminu związania ofertą;  
 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął  termin do jego wniesienia.  

11) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
b) którego oferta została odrzucona;  
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza;  
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

12) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 
wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania przysługujących Wykonawcy środków ochrony 
prawnej. 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z 
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o  którym  mowa 
w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej;  
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:  
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 
11. Sposób przygotowania ofert  

 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną 
odrzucone. 

2) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II pkt 9 SWZ. 
3) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.  
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w 
imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. 

5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

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


Nr sprawy: MTP.271.2.6.2021.EZ 

 

14 

6) Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 
Informacje ogólne: 
Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika MiniPortalu zamieszczoną na 
stronie: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf 
 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej. 

2) Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby  do  kontaktu  z  Wykonawcami: 
Agnieszka Rogoża (merytorycznie) i Elżbieta Zembska (zamówienia publiczne)   -     zamowienia.publiczne@czernica.pl 

3) 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”. 

4) 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).  

5) Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych formularzy: „Formularz  złożenia,  
zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.   

6) 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.   

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania.  Dane  postępowanie  można  wyszukać  również  
na  Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania.  
 

 
2. Złożenie oferty 

 
1) 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.  

2) Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

3) Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

4) 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 (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.   

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ,  w  formie  elektronicznej    lub  w  postaci  elektronicznej  
opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie  zaszyfrować  wraz  z  plikami stanowiącymi 
ofertę 

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem „Formularza  
do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

8) Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.  

 
3. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  dotyczy składania ofert i wniosków) 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w  szczególności  

składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych  w  podrozdziale 2),  zawiadomień  oraz  przekazywanie  
informacji  odbywa  się elektronicznie  za  pośrednictwem dedykowanego   formularza:   „Formularz  do komunikacji” 
dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal. We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  
niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID 
postępowania).  

2) Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej, email 
zamowienia.publiczne@czernica.pl .   

3) Dokumenty  elektroniczne, składane są  przez Wykonawcę  za pośrednictwem „Formularza  do  komunikacji”  jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. 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).  

  
 
4. Termin otwarcia ofert 

 
1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę na  ePUAP  w terminie do dnia 01.04.2021 r  do godz. 10:00 
2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji. 
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2021 o godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert. 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
W przypadku awarii  systemu powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

W trybie podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, jeżeli zamawiający 
skorzysta z tejże możliwości, informacja z otwarcia zostaje zamieszczona dwukrotnie, najpierw w odniesieniu do ofert 
składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, następnie, w odniesieniu do ofert dodatkowych.  

 
5. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj.  do dnia 30.04.2021 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
6. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im 
znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena (koszt) 60% 

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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2. Gwarancja i rękojmia 40% 

 Razem 100% 

 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.   
 
CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
 
GWARANCJA I RĘKOJMIA – 40%  
1) Termin gwarancji i rękojmi 48 miesięcy   = 0 pkt 
2) Termin gwarancji i rękojmi 54 miesięcy  = 20 pkt 
3) Termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy  = 40 pkt 

 
Jeżeli Wykonawca w swoje ofercie: 
1) nie wskaże terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyzna gwarancję i rękojmie na okres 48 

miesięcy i przyzna 0 pkt, 
2) wskaże terminu gwarancji i rękojmi krótszy niż 48 miesięcy - oferta będzie podlegać odrzuceniu, 
3) wskaże terminu gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy -przyznana zostanie punktacja dla terminu gwarancji jak 

dla 60 miesięcy - 40 pkt. 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium termin gwarancji i rękojmi. 

 
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za gwarancję  i rękojmię 
(maks. 40).                                       
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej 
ocenie punktowej. 
 
7.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ gdzie określono przewidywane zmiany.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
 
 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

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. 

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; Ter 
- 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. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 
zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 
dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe). 
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5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi (wskazać 
dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w 
banku Santander Bank Polska S.A.  numer rachunku 40109023980000000147288997: tytuł przelewu Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działkach nr 39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe, gmina Czernica”. 

8) 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. 

9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. 

10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12) Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

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, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- 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, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia 
zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od 
tego okresu. 

 
 
9. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

 
1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego, 

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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.   
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako 
niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 
 
10. Środki komunikacji elektronicznej 
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Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w 
niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie pliki należy 
opatrzyć: 
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
- podpisem zaufanym, 
- lub podpisem osobistym.  
 
 
 
 

https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

