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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie zwana dalej „Zamawiającym” 

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, 

NIP: 5651345783, REGON: 110200314 

nr telefonu  +48 664 289 199 

godziny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie: poniedziałek – 

piątek: 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Adres poczty elektronicznej: gbpurszulin@op.pl  

Strona internetowa zamawiającego [BIP] http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl  

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:  

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl  w zakładce oferty 

1.2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze 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 wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji 

(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 

ustawy Pzp). 

1.3. Wartość zamówienia. 

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 

33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w 

rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 

1.4. Słownik. 

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące 

znaczenie: 

1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 

2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego 

postępowania, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

mailto:gbpurszulin@op.pl
http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl/
https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
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którego dotyczy niniejsza SWZ, 

5) „Zamawiający” – Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, 

6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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, 

7) „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia2016 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), 

8) „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie 

umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień 

publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do 

przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem” 

znajdujące się pod adresem:.https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl  

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

 
 

Rozdział 2 

INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE  

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOZLIWOŚCIĄ  

PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

 

Rozdział 3 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

"Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na 

potrzeby ochrony dziedzictwa kultury" współfinansowanego ze środków 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi priorytetowej 7  

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo 

kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPLU.07.01.00-06-0123/16 z dnia 

07.12.2017 r. 
 

 

 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa z częściową zmianą 

sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej – budynku publicznego na 

potrzeby biblioteki w miejscowości Stare Załucze w ramach przedsięwzięcia 

pn. "Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu 

Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury". 

4.2  Zakres robót obejmuje między innymi: 

− właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy, 

− odbicie starych tynków wewnętrznych, 

− wykonanie prac pomiarowych, 

− wykonanie robót rozbiórkowych, z właściwym zagospodarowaniem 

powstałych odpadów we własnym zakresie, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie fundamentów, 

− wykonywanie robót murarskich i żelbetowych, 

− wykonanie lekkiej zabudowy z płyt g-k, 

− wykonanie hydroizolacji, 

− wykonanie więźby i połaci dachowej z pokryciem blachodachówką w kolorze 

wybranym przez Zamawiającego, 

UWAGA: W przypadku rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub 

materiałów zawierających azbest Wykonawca musi dysponować dokumentem 

poświadczającym odbiór takiego materiału, wraz z obmiarem, przez 

uprawnioną do tego firmę i przedstawi go Zamawiającemu.  

− wykonanie instalacji wentylacyjnej w tym kominów wentylacyjnych, 

− dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, 

− wykonanie schodów wewnętrznych w zgodności z przepisami p.poż lub, 

jeżeli została wykonana, ekspertyzą techniczną stanu bezpieczeństwa 

pożarowego przedmiotowego obiektu, 

− wykonanie izolacji termicznej obiektu wraz z wyprawą tynkarską, 
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− wykonanie prac zewnętrznych elewacyjnych, 

− wykonanie instalacji sanitarnych wraz z białym montażem w tym dostawa i  

montaż przepływowych podgrzewaczy wody, 

− wykonanie nowej instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła,  

− wykonanie robót elektrycznych wraz z dostawą i montażem niezbędnego 

osprzętu, opraw, aparatów elektrycznych itd., 

− wykonanie WLZ, 

− wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 

− wykonanie robót wykończeniowych jak tynki, glazura, terakota/gres, 

listwy/cokoliki przyścienne itd. (po uprzednim zaakceptowaniu 

koloru/wzoru i kształtu przez Zamawiającego), 

− wykonanie opaski odwadniającej dookoła budynku,  

− wykonanie robót brukarskich/utwardzeń terenu (po uprzednim 

zaakceptowaniu koloru i kształtu elementów brukowych przez 

Zamawiającego) wraz z podbudowami w otoczeniu obiektu zgodnie z 

dokumentacja projektową,  

− wyprofilowanie utwardzeń przed głównym wejściem do budynku 

umożliwiającym bezpieczny dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych,  

− niwelacja przyległego terenu wraz z obsianiem mieszanką traw, 

− prace pielęgnacyjne, 

− dostarczenie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej geodezyjnej 

po zakończeniu robót budowlanych oraz wszystkich niezbędnych 

dokumentów do uzyskania nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

 

UWAGA: Zamawiający informuje, że budowa wiaty drewnianej opisanej 

w dokumentacji projektowej jest poza zakresem przedmiotowego 

postępowania przetargowego. 

 

4.3 Ponadto Zamawiający informuje, że: 

− roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane, 

− należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą 

pochodzić z tego samego systemu, w szczególności pod względem p.poż. 

(zachowywanie integralności zastosowanych systemów), 

− zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, 
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− stopnie schodów zewnętrznych powinny być wyprofilowane tak, aby 

zapobiegać zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu oraz potykaniu się 

przy wchodzeniu i być w spadku 1,5%. Schody przeznaczone do 

pokonywania wysokości większej niż 0,5 m należy wyposażyć w balustrady 

lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Maksymalny 

prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 

12 cm. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie 

się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Na początku i końcu każdego biegu 

schodów należy przedłużyć poręcz przynajmniej o 30 cm poza bieg schodów 

i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Górna część 

poręczy powinna znajdować się na wysokości 85-100 cm od przedniej 

krawędzi stopnia. Jeżeli szerokość biegu schodów przekracza 4 m, konieczne 

jest zastosowanie poręczy pośredniej, jedna co 4 m. Cześć chwytna poręczy 

powinna znajdować się minimum 5 cm od  ściany bądź innej przeszkody.  

 

 

4.4 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

− wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarów; 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie 

z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej 

gwarancji). 

 

4.5 Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
 

4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do 

SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: 

1) Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy z częściową zmianą 

sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej - budynku publicznego na 

potrzeby społeczności lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego Polesia Zachodniego, oraz budowy drewnianego 

zadaszenia (wiato-altany) wraz z infrastrukturą 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB); 

3) przedmiary branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Strona 7 z 46 

 

W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy 

przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od 

Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy 

cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy 

musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny 

robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar 

zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto 

dla każdej pozycji przedmiaru.  

 

4.7 Rozwiązania równoważne. 

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca 

powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”.  

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien 

założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały 

lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych 

podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie 

negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub 

materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 

zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający 

akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez 

zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego 
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niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub 

równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym 

akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania 

wskazane przez Zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane 

przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje 

także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu 

do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że 

wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach 

oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia 

konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza 

używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów 

projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z 

dokumentacją techniczną. 

 

 

4.8 Gwarancja. 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały  

i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres  

w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin 

maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w 

terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
 

4.9 Ubezpieczenie. 
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z 

warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy. 

4.10 Przedmiotowe środki dowodowe. 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych 

środków dowodowych  

4.11 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących 

względów: 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 

wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w 

szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe 

zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej 

dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa 

posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających 

dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi 

UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą 

związanych. Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować 

problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za 

poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych Wykonawców. 

2) Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) 

nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za 

jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). 

Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu 

kierowników budowy. 

3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców nie 

możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. 

w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców 

utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte 

polisą OC. 

4) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców 

opóźnienie jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na 

terminowość wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od 

terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę. 

5) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty 

inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć 

odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, 

składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W 
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dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania wymagające użycia 

wielorodzajowego sprzętu budowlanego.  

6) Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co 

zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego, 

 

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze 

względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami 

technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba 

skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 

względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu 

zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie 

zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – 

zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty 

wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią 

motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 

rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując 

swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką 

uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani 

sądowemu.  

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 150 dni od 

dnia podpisania umowy.  

5.2. Terminy wykonywania poszczególnych robót wskazane będą w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 Projektu 

Umowy. 

 

Rozdział 6 

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu 
 

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
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6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

co najmniej jedną robotę budowlaną, która: 

− polegała na budowie1 lub przebudowie2 budynku lub 

budynków, 

− miała wartość minimum 500 000 zł brutto (słownie: 

pięćset tysięcy złotych brutto). 
 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia 

i skierują do jego realizacji: 

a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

 
1  Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez „budowę” 

rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

2  Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” rozumie się wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Strona 12 z 46 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 

wyżej wskazanych. 

c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie wartość oraz 

zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału 

w postępowaniu. 

2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane 

przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na 

dzień publikacji ogłoszenia.  

3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla 

osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 

w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i 

ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi 

nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 

4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 

6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa 

członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz 
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ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 
 

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym 

etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania 

(art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 

6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale  

8 SWZ. 

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,  

w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa 

w art. 108 ustawy Pzp tj. Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

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

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

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

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

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

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

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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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. 

7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 

ust. 1 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów. 

7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w pkt 

7.4 SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ. 

 

Rozdział 8 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM I PODMIOTOWYCH 

ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do 

SWZ. 

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 

SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ. 

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 

8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 

dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a 

pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki 

oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg 

wymogów załącznika nr 6 do SWZ. 

8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia 
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wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych 

na dzień złożenia): 
 

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

(sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie 

uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w 

odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ, 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie 

z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku 

określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ. 

8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu: 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych w tym zakresie. 
 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w pkt. 8.3.1 SWZ. 

8.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie 

Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 
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8.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w 

każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

8.7. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do 

tych środków. 

8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

8.10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych podmiotowych środków dowodowych. 

8.11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie 

dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

8.12. Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.13. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 
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8.14. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 

przekazuje się ten dokument elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez 

cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzono 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.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w 
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zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
 

8.15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.16. Oświadczenia wskazane w rozdziale 8.1 SWZ i podmiotowe środki dowodowe 

przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 

11 SWZ. 

8.17. W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ lub 

podmiotowe środki dowodowe 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. 

8.18. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.19. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 

kontekstu zapisanych informacji. 

 
 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH  
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W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

9.2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

9.3. 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.  

9.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

9.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, 

o którym mowa w pkt 9.4 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 
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9.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym 

mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenia 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. 

9.9. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców. 

9.10. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi, jeżeli są już znani.  

9.11. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9.1 

SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
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przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

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. 

b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć 

wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.  

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe 

środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym 

podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa 

odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą 

spełnienie warunku. 

10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

Rozdział 11 

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 

 

11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej 

lub poczty elektronicznej - z zastrzeżeniem pkt 11.17. 

11.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
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Magdalena Kępa tel. 510 826 424 email. gbpurszulin@op.pl  

Izabela Bartniczuk tel. 510 826 424 email. gbpurszulin@op.pl   

Jacek Piwniczuk tel. 510 826 424 email. gbpurszulin@op.pl  

11.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do 

Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna 

treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres 

e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze 

odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na 

Platformie. 

11.4 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

subdomenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie; 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. 

11.5 Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie 

przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie 

powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 

Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje 

adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, 

akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

11.6 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W 

związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu 

niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci 

elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku 

rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury 

założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu 

podanym w ww. potwierdzeniu.  

11.7 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w 

postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 

„Korespondencja”. 

11.8 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję 

„zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania 

pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz 

ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 

mailto:gbpurszulin@op.pl
mailto:gbpurszulin@op.pl
mailto:gbpurszulin@op.pl
https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
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Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól 

wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz 

POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez 

komunikat systemowy "pytanie wysłane".   

11.9 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź 

informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający zamieści na stronie 

prowadzonego postępowania. 

11.10 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien 

skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma 

zakupowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie tel. +48 22 576 87 90 

(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: 

oneplace@marketplanet.pl 

11.11 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne 

umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 

-  podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane 

szerokopasmowe łącze internetowe); 

-  komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym 

wspieranym przez producenta; 

-  wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; 

11.12 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

-  zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w 

wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji 

oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. 

Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie 

https://adoptopenjdk.net; 

-  podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty 

kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego 

przez Wykonawcę; 

-  certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym 

Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być 

widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o 

nazwie „Osobisty”). 

11.13 Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne formaty przesyłanych plików (o 

wielkości do 100 MB) ujęte są w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

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

mailto:oneplace@marketplanet.pl
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realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2017 r. w sprawie 

krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze 

zm.) - z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

11.14 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych 

tj.: 

-  plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i 

zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format 

kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero 

po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 

otwarcia ofert. 

-  znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

 

Składanie ofert. 

11.15 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. 

Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 
a) Wykonawca składa Ofertę poprzez wypełnienie Formularza 

Oferty (informacje zawarte w SWZ) oraz dodanie w zakładce 
„OFERTY" formularza i dokumentów (załączników) 
określonych w niniejszej SWZ;  

b) Czynności określone w lit a) realizowane są poprzez wybranie 
polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który 
ma zostać wczytany w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrznej podpisem zaufanym lub osobistym. 

c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego 
identyfikację.  

d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – 
dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję 
„Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

e) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez 
polecenie „Złóż ofertę".  

f) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat 
systemowy „Oferta złożona poprawie” oraz wygenerowany 
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raport ofert z zakładki „Oferty” 
g) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego 

przeprocesowania transakcji na Platformie. 
h) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli 

Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć 
zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

i) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też 
Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez 
Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty 
generowanym z zakładki „oferty” 

j) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć 
ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”. 

k) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty 
(załączników) nie będzie możliwe. 

11.16 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

11.17 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

11.18 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.  

11.19 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w 

zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz 

inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą, a następnie zaszyfrować 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

11.21 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem Platformy zakupowej. 

11.22 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 

Składanie dokumentów innych niż oferty 
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11.23 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, 

oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane 

jedynie w sposób wskazany w pkt 11.15) odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem: 

a) Platformy zakupowej 

W przypadku wskazanym w pkt a) wykonawca przekazuje dokumenty 

za pośrednictwem polecenia „Korespondencja”  

b) poczty elektronicznej:  

W przypadku wskazanym w pkt b) wykonawca przekazuje dokumenty 

na adres poczty zamawiającego gbpurszulin@op.pl Zamawiający 

przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę 

wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego 

funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że 

dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone 

skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią 

11.24 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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).  

 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

mailto:gbpurszulin@op.pl
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d) 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. 

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Cycowie 

Nr rachunku: 85 8191 1026 2002 2000 0316 0042 

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GBP/271/6/2021 

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, 

które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia 

………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w 

gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach 

zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy. 

12.7. 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 ustawy Pzp. 

12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach 

art. 98 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej 
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oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę 

13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 

695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i złożona pod 

rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

dostępnej pod adresem https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl  

13.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący 

Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg 

innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla 

oferty w SWZ i załącznikach).  

2) Kosztorys ofertowy stanowiący integralną część oferty, o którym mowa 

w rozdziale 16 SWZ sporządzony w oparciu o otrzymane od Zamawiającego 

przedmiary robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej 

do kosztorysowania wraz z tabelą elementów scalonych zgodną z 

przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami 

robót i zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem 

ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót 

oraz cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru. Pominięcie 

pozycji przedmiarowych w kosztorysie ofertowym lub wskazania robót 

innych niż ujęte w przedmiarze będzie podstawa do odrzucenia oferty z 

zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp. 

3) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; 

4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy), 

5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ 

(jeżeli dotyczy). 

6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do 

jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
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do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby 

działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z 

ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

13.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 13.3 pkt 6) lit c) i pkt 7) 

SWZ składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku 

gdy pełnomocnictwo 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 mocodawca. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w 

postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

13.5. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Strona 32 z 46 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 

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. 
13.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i 

oznaczonym pliku. 

 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 

26.07.2021 r. do godz. 11.00 

14.2 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu 26.07.2021 r. o 

godz. 12.00 

14.3 Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

a. wypełnienie Formularza Ofertowego (informacje zawarte w SWZ), 

b. dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w 

niniejszej SWZ. Czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia 

„Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

c. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego 

identyfikację. 

d. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument 

stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

e. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż 

ofertę". 

f. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy 

„Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki 

„Oferty”. 

g. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania 

transakcji na Platformie. 

https://gbpurszulin.ezamawiajacy.pl/
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h. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie 

„Usuń". 

i. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są 

widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść 

jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „Oferty” 

14.4 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie 
możliwe. 

14.5 Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym 

celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać 

polecenie „Wycofaj ofertę”. 

14.6 Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 

sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Składając ofertę w postaci 

elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika 

następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

14.7 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

14.8 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na Platformie w 

zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" 

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. 

14.9 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie 
składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 SWZ. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r. 

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, Zamawiający przed 
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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. 

15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

15.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie 

terminu związania ofertą, o którym mowa pkt. 15.2 SWZ, następuje wraz z 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

16.1. Cena oferty to cena kosztorysowa.  
16.2. Wymienione wartości w ofercie (netto, vat, brutto) należy podać w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb.  

16.3. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział 
podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są 
zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone 
przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT. Obowiązek 
podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 
zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w 
zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do 
ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz 
cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.  

16.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  
16.5. Cenę oferty Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego w 

oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu 
przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu 
podatku VAT zsumuje w ofercie.  

16.6. Kosztorys ofertowy z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia 
powinien być zgodny z przedmiarami robót i zawierać podstawę wyceny 
robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar 
zastosowany w przedmiarze robót oraz cenę jednostkową netto dla każdej 
pozycji przedmiaru. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy 
uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych zgodną z przedmiarem robót 
na podstawie którego obliczono cenę oferty. 
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16.7. Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji 
ceny wszystkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w 
szczególności: 
a) ubezpieczenie budowy, 
b) urządzenie zaplecza budowy, 
c) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu oraz wywóz i utylizację 

odpadów, 
d) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego- 

dokumentów zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane obejmującego 
dokumentację wskazaną w § 6 ust. 5 wzoru umowy. 

16.8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
16.9. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2 do 

SWZ.  
 

Rozdział 17 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

(w %) 

1 Cena (C) 60 

2 

Długość okresu gwarancji na roboty 

budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia (G) 

 

40 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
 

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 

PC =  ------- x 60 pkt  

 Cb 

 gdzie, 

PC - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 
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W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe 

oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 

miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.  

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 

miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.  

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca 

otrzyma pkt wg wzoru: 

       G o 

PG     = -----------   x 40 pkt 

      G max. 

gdzie:  

PG  -  wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, 

G max. -  najdłuższy oferowany okres gwarancji, 

Go -  okres gwarancji podany w badanej ofercie. 

 

Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu 

gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 

m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w 

ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę 

odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji 

dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym 

przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy 

przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty 

budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”. Wykonawcy 

oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach  

(w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 
 

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru: 
 

PO = PC + PG  
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gdzie:  

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,  

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na 

roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. 

 
 

Rozdział 18 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

18.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

18.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego 

oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

18.3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

− 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, 

− Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.3  

tiret pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

http://gbpurszulin.bip.mbnet.pl/ 

 

Rozdział 19 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

19.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego 

przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

19.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

19.3 O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

19.4 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 20 niniejszej 

SWZ. 

 

Rozdział 20 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). 

20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie  kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) 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. 

20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Cycowie 

nr rachunku: 85 8191 1026 2002 2000 0316 0042 

z adnotacją „ZNWU-Znak sprawy: GBP/271/6/2021  

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej 

w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. 
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Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli 

rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w 

dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej 

podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.5 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

20.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

20.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 

których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

20.8 W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż 

pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

20.9 Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i 

przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz 

obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym 

okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). 

 

Rozdział 21 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. 

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej 

umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu 

Umowy. 

 

Rozdział 22 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  

informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa z częściową zmianą sposobu 

użytkowania świetlicy wiejskiej – budynku publicznego na potrzeby 

biblioteki w miejscowości Stare Załucze” prowadzonym w trybie 

podstawowym; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile 

ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 
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rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 

Zamawiającego. 

 

Rozdział 23 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

23.1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 

23.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

23.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o 

konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

23.4 Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do 

której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był 

do tego obowiązany. 

23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

23.6 Terminy wnoszenia odwołań. 

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

2.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub konkurs 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. 

3.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4.  Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów 

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

23.7 Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i 

nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 
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obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 

obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - 

numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego 

niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 

właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; 

7)   wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie 

zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2)  dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii 

zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

odwołującego. 

23.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

 

Rozdział 24 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

 
24.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 
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czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych 

przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 

instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).  

24.2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy. 

 

Rozdział 25 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

25.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

25.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

25.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

25.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 ustawy Pzp. 

25.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej 

lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

25.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą w walutach obcych. 

25.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25.8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

25.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

25.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w 

art. 230 ustawy Pzp. 

25.11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 
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Rozdział 26 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa: 

Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy z 

częściową zmianą sposobu użytkowania świetlicy 

wiejskiej - budynku publicznego na potrzeby 

społeczności lokalnej i popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego Polesia Zachodniego, oraz 

budowy drewnianego zadaszenia (wiato-altany) wraz z 

infrastrukturą.   

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

Przedmiary robót branży: budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej 

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy. 

Załącznik Nr 3 –  Wzór Formularza ofertowego. 

Załącznik Nr 4 –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. 

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 

Załącznik Nr 7 –  Wzór wykazu robót budowlanych. 

Załącznik Nr 8 –  Wzór wykazu osób. 

 


