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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  
  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w 

trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5 350 000 euro,  zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  

  

na:  
Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w 

Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III 

 

Kod CPV:    
45000000 – 7 (Roboty budowlane); 

45310000 – 3 (Roboty instalacyjne elektryczne); 

   45330000 – 9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne); 

   45331210 – 1 (Roboty instalacyjne wentylacji) 

 

   

Zatwierdzam dnia 19.02.2021 r.  

  

DYREKTOR SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA ,,ORION” 

  

   lek. med. Jacek  MAKOWSKI  

  

  

………………………………….. 

(ZATWIERDZAM) 

  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwana dalej: „SWZ”)  

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:   

1. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r.  

poz. 2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy.  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1320).  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).  
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TREŚĆ SWZ 

 

ROZDZIAŁ I  

INFORMACJE OGÓLNE  

 

ZAMAWIAJĄCY : 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” W CIECHOCINKU 

UL. WARZELNIANA 1, 87–720 CIECHOCINEK 

tel. +48 54 283 91 09 e-mail : sekretariat@sanatroiummswia.pl 

REGON: 910855711 NIP: 891-140-43-21 

Godziny pracy: 7.30 – 15.00  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://bip.sanatoriummsw.pl/art/bip a także: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

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

zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sanatoriummswia.pl  

  

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) 

 

Mając na uwadze fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 

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

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

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

ochronie danych - General Data Protection Regulation) - w skrócie GDPR/RODO, jak również 

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), na mocy których to aktów nastąpiła 

bezwzględnie obowiązująca zmiana uwarunkowań formalno - prawnych związanych z 

problematyką ochrony danych osobowych (warunków, zasad, procedur, itd. w zakresie tej 

problematyki) ZAMAWIAJĄCY informuje, jak poniżej.  

1. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, 

której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio) - 

przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze zgodnie z art. 13 RODO Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane 

dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO * informuje się, że:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku , ul. Warzelniana 1,  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może 

się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@sanatoriummswia.pl.   

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

http://bip.sanatoriummsw.pl/art/bip
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@sanatoriummswia.pl
mailto:iod@sanatoriummswia.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na: Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i 

Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną  w Sanatorium Uzdrowiskowym 

MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III numer sprawy AGKR-2374-01-

2021 Prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz realizacją 

zawartej w wyniku tego postępowania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.   

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art.18 i art.  

74 ustawy Pzp1 oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać 

ujawnione Pani/Pana dane osobowe.  

5) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, 

iż  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim 

przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie 

względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp). W wyjątkowych przypadkach 

związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów 

ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana 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. W odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7) Posiada Pani/Pan:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych;  

• 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
1 Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.).  
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8) Nie przysługuje Pani/Panu:  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 Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 

inspektora ochrony danych osobowych.   

**Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

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

i jego załączników.   

*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

  

2. Klauzula informacyjna odnosząca się do sytuacji pozyskiwania danych w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych 

pośrednio) - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze zgodnie z art. 14 RODO (klauzula wskazana z 

ostrożności, mimo wyłączenia zawartego w art. 14 ust. 5 RODO) Podstawa prawna 

- art. 6 ust. 1 lit.  c RODO Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych 

w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:   

Zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO* informuje się, że:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe MSWiA ,,ORION” , w Ciechocinku ul. Warzelniana 1.   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail iod@sanatoriummswia.pl.   

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych.  3) Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacją zawartej w 

wyniku tego postępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

4) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:  

• od WYKONAWCY uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, który przekazał te dane w związku i na 

potrzeby udziału w postępowaniu i realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego;  

• ze źródeł publicznie dostępnych.  

5) Administrator będzie przetwarzać w szczególności następujące kategorie 

Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczące 

wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

mailto:iod@sanatoriummswia.pl
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6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

74 ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać 

ujawnione Pani/Pana dane osobowe.  

7) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy 

prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem 

Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i 

uzasadnionych interesów ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku prowadzenia 

spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy 

- do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.   

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.   

9) Posiada Pani/Pan:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **;  

• 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) Nie przysługuje Pani/Panu:  

• 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 Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

  
*Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 

inspektora ochrony danych osobowych.  

** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu i jego załączników.  

*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
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w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

Inne informacje związane z ochroną danych osobowych: 

 

3. ZAMAWIAJĄCY przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 

ich bezprawnym rozpowszechnianiem.   

Szczególnie wrażliwe dane osobowe znajdujące się w dokumentacji postępowania 

w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności w dokumentach  i 

oświadczeniach przekazywanych przez WYKONAWCÓW, które wymagają w świetle 

przepisów RODO podwyższonej ochrony i wobec których RODO wprowadza 

ograniczenia w ich przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10 RODO informacje 

dotyczące karalności - skazań i innych naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą 

udostępniane przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 18 i 74 ustawy Pzp z 

poszanowaniem przepisów RODO, tj.  

• jedynie w celu umożliwienia korzystania z przysługujących ustawowo środków 

ochrony prawnej - do upływu terminu do ich wniesienia, obrony innych 

uzasadnionych prawnie interesów podmiotów albo w celu realizacji 

obowiązków  

/uprawnień wynikających z przepisów prawa,  

• ich udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez 

podmiot, który chce uzyskać wzgląd w dokumentację, pisemnego 

zobowiązania do zachowania tych danych w poufności (chyba że podmiot taki 

wykonuje obowiązki nadzorcze i kontrole określone przepisami prawa oraz jest 

prawnie zobowiązany do zachowania poufności pozyskanych w toku ich 

realizacji informacji).  

W związku ze spoczywającym na WYKONAWCACH, którzy pozyskują dane 

osobowe osób trzecich w celu przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym określonym 

przepisami RODO, celem uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzenia, 

że osoby, których dane osobowe są przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU, 

dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 

zabezpieczenia i ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę 

w dokumentach i oświadczeniach składanych w toku postępowania celem 

uzyskania danego zamówienia publicznego lub już na potrzeby realizacji 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY wymagana 

złożenia przez WYKONAWCY w ramach oferty składanej w niniejszym 

postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez WYKONAWCĘ 

danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie to ujęte jest w formularzu 

ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.  

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

RODO, 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. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
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przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

  

ROZDZIAŁ II  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

  

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej 

Pzp.   

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1  

  

ROZDZIAŁ III  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii 

wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w 

Ciechocinku – etap III 

 

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   
45000000 – 7 (Roboty budowlane); 

45310000 – 3 (Roboty instalacyjne elektryczne); 

         45330000 – 9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne); 
           45331210 – 1 (Roboty instalacyjne wentylacji) 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki od nr 1 do 1I 

do SWZ tj.: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Przedmiary Robót oraz projekty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

określony również w zał. nr 8  tj.: Projektowane postanowienia umowy.  

4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w pkt. 3 stanowią 

wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 

minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  

5. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków 

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

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby 

to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie 

dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub 

pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego 

opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. 

Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym minimalne parametry jakościowe, 

techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać 

wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY tym samym za 

równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod 
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pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, 

wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.   

Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby 

spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia.  Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań 

parametrów jakościowych ZAMAWIAJĄCY rozumie wymagania towarów zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się 

dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SWZ. Uznaje się 

bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o 

właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, 

które zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem.  

6. ZAMAWIAJĄCY wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

Wymagania w zakresie wizji lokalnej 

 

7. ZAMAWIAJĄCY ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia 

oferty po odbyciu przez WYKONAWCĘ wizji lokalnej.   

Uwaga! ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę WYKONAWCY, jeżeli: […] „została złożona 

bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający 

tego wymagał w dokumentach zamówienia”. Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt. 18) 

ustawy Pzp.  

8. Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00-12.00. Zainteresowani WYKONAWCY winni zgłosić do ZAMAWIAJĄCEGO 

pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, ostateczny termin przeprowadzenia 

wizji lokalnej co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem złożenia ofert. 

ZAMAWIAJĄCY potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we 

wnioskowanym terminie pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

WYKONAWCĘ. W wizji lokalnej mogą wziąć udział WYKONAWCY lub upoważnieni 

pracownicy WYKONAWCY. 

   

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

 

9. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ 

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierownik budowy (1 os.) odpowiedzialny 

za kierowanie robotami konstrukcyjno – budowlanymi, monter instalacji elektrycznych 

(1 os.), monter instalacji sanitarnych (1, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób 

oraz uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie kontroli spełniania przez 

WYKONAWCĘ wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań zawiera załącznik nr 8 do SWZ tj.: Projektowane 

postanowienia umowy.  
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10. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 

WYKONAWCÓW, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.  

11. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składanie ofert częściowych  

12. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

13. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

14. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

15. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15.  ZAMAWIAJĄCY nie 

zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.  

  

ROZDZIAŁ IV  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

    

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:   

 Przewidywany (końcowy) termin  wykonania przedmiotu zamówienia określa się na dzień 

28.05.2021 r.  

ROZDZIAŁ V  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz spełniają warunki 

określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:  

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje 

w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, 

jeżeli WYKONAWCA: 

1.4.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 2 (dwa) 

zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej w 

zakresie remontu obiektów budowlanych o wartości, co najmniej 1 

000 000,00 zł. (łącznie 2 zamówienia), wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
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z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs 

przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem: www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html  

1.4.2. Wykaże dysponowanie pracownikami reprezentującymi niżej wymienione 

specjalności:   

1)  1 (jedną) osobą posiadającą  uprawnienia (wraz z aktualnym 

zaświadczeniem Izby Inżynierów Budownictwa) do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 

2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 695) lub równoważne z uprawnieniami w niżej 

wymienionym zakresie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

aktów prawnych lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.:   

a) kierownik robót posiadający min. 5 letnie doświadczenie oraz 

uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi .  

Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, określone wyżej mogą również wykazać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.: m.in. w ustawie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 

zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa.  

2) monterem instalacji elektrycznych i teletechnicznych (1 os.), posiadająca 

min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie,   

3) monterem instalacji sanitarnych (1 os.) posiadającym min. 5 letnie 

doświadczenie w zawodzie,  

 

 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 ustawy Pzp.   

 

Obligatoryjne podstawy wykluczenia 

 

Podstawy wykluczenia WYKONAWCY z postępowania o udzielenie zamówienia:  

1) będącego osobą fizyczną, którą  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,   

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

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

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego,   

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

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa,   

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.),   

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 (Dz. U. z 

2020r., poz. 1096 z późn. zm.), 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;   
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 

doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego WYKONAWCY lub podmiotu, który należy z 

WYKONAWCĄ do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2020r., poz. 1096 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie WYKONAWCY z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.   

WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

Fakultatywne podstawy wykluczenia 

 

ZAMAWIAJĄCY może wykluczyć WYKONAWCÓW, przypadkach określonych w art. 109 

ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.  

oraz 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, ZAMAWIAJĄCY może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że WYKONAWCA nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez WYKONAWCĘ sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych WYKONAWCY w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze WYKONAWCY może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

 

Udostępnienie zasobów 

 

4. WYKONAWCA może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.   

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia WYKONAWCY mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.   

6. 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.   

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, 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 



 

15 | S t r o n a  
 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

8. ZAMAWIAJĄCY oceni, czy udostępniane WYKONAWCY przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez WYKONAWCĘ spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

WYKONAWCY.  

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

WYKONAWCĄ, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez WYKONAWCĘ 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY żąda, aby WYKONAWCA w terminie określonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

11. 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.  
  

ROZDZIAŁ VI  

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, OŚWIADCZEŃ LUB  INNYCH 
DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH  BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

1. W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 

112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:   

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

załącznikach nr 3 i nr 4 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio 

na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z WYKONAWCÓW. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  

3) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu (załącznik nr 5), w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się 

na jego zasoby.  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może na każdym etapie postępowania, wezwać 
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WYKONAWCÓW do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.   

3. 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.  

4. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:   

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

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

WYKONAWCA wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych 

środków,  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.   

5. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które ZAMAWIAJĄCY posiada, jeżeli WYKONAWCA wskaże te środki oraz potwierdzi 

ich prawidłowość i aktualność.   

6. Jeżeli WYKONAWCA nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:   

1) oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie  lub, 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.   

7. WYKONAWCA składa podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia.   

8. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowych środków dowodowych nie służy potwierdzeniu spełniania kryteriów 

selekcji.   

9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu o 

zamówienie publiczne.  

10. Jeżeli złożone przez WYKONAWCĘ oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

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, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów.   

 

Podmiotowe środki dowodowe 

 

11. ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych tj.:  

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z 
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podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;  

Jeżeli WYKONAWCA powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi WYKONAWCAMI, wykaz o 

którym mowa dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu WYKONAWCA 

ten bezpośrednio uczestniczył.  

2) wykazu osób, skierowanych przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do SWZ.  

  

ROZDZIAŁ VII  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

  

I. Informacje o sposobie porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów:  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 

zamowienia.publiczne@sanatoriummswia.pl 

2) Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie 

„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na 

numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania: 

2.1) za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez   
miniPortal (Formularz do komunikacji) lub dostępnego na ePUAP,  
 
2.2) drogą elektroniczną na adres: 

zamówienia.publiczne@sanatoriummswia.pl  przy czym sposób komunikacji 

wskazany w niniejszym podpunkcie nie jest właściwy dla oferty oraz 

dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które 

należy składać w sposób wskazany w w/w pkt 2.1. 

 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

mailto:zamowienia.publiczne@sanatoriummswia.pl
mailto:zamówienia.publiczne@sanatoriummswia.pl
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4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). 

6) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, 

określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 

miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

7) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP. 

8) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 

oferta Wykonawcy) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja inna niż oferta Wykonawcy 

przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

9) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza 

do komunikacji jako załączniki. 

10) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z 

wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, 

na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 12). Sposób sporządzania i 

przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) 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 oraz 

rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11) Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą 

oraz znakiem postępowania. 

12) Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Maciej Orzeł,   

e-mail: zamówienia.publiczne@sanatoriummswia.pl , tel. 54-283-91-12 

13) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta oraz 

podmiotowe środki dowodowe muszą być składane w formie elektronicznej 

mailto:zamówienia.publiczne@sanatoriummswia.pl
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lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

14) ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 

niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej 

https://mniportal.uzp.gov.pl, w szczególności za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie 

uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

 

Zalecenia 

 

II.  Formaty plików wykorzystywanych przez WYKONAWCÓW powinny być zgodne z 

OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2247).  

1) ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf  

2) W celu ewentualnej kompresji danych ZAMAWIAJĄCY rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów:  

a) .zip   

b) .7Z  

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich 

plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, ZAMAWIAJĄCY zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.   

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. WYKONAWCA powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym.  

6) ZAMAWIAJĄCY zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

w weryfikacji plików.   

7) ZAMAWIAJĄCY zaleca, aby WYKONAWCA z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty.  

8) Zaleca się, aby komunikacja z WYKONAWCAMI odbywała się tylko na 

Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.  

9) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 

dokumentacji.  

10) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem 

https://mniportal.uzp.gov.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 

Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert/wniosków.  

11) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 

zamiast SHA1.    

12) Jeśli WYKONAWCA pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.   

13) ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu.  

14) ZAMAWIAJĄCY zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach 

po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować 

naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty w postępowaniu.  

 

ROZDZIAŁ VIII  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

  

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł. 

2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 

08.03.2021 r. do godz. 10.00 znajdzie się na rachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO.   

3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.04.2021 r.  

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

- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  

nr ROR 83 1130 1075 0002 6156 5520 0004 

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego 

najpóźniej  

przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek 

bankowy zamawiającego);  

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.   

4. W przypadku wnoszenia przez WYKONAWCĘ wadium w formie gwarancji/poręczenia, 

gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy:  

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 

gwarancji lub poręczeniu musi być SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA 

ORION w Ciechocinku,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  

- kwotę gwarancji/poręczenia,  

- termin ważności gwarancji/poręczenia,  

https://sip.lex.pl/?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/document/16888361
https://sip.lex.pl/?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/document/16888361
https://sip.lex.pl/?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/document/16888361


 

21 | S t r o n a  
 

- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w sytuacjach 

określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

5. W przypadku gdy WYKONAWCA nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób 

nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 

ustawy Pzp.  

6. ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 

ustawy Pzp.  

7. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp.  

  

ROZDZIAŁ IX  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

  

1. WYKONAWCA jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

07.04.2021 r.    

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu 

związania oferta zwróci się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

WYKONAWCĘ pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta.   

  

ROZDZIAŁ X  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

  

1.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO:   

1) Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty, przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  

kwalifikowany podpis elektroniczny WYKONAWCA może złożyć bezpośrednio 

na dokumencie, który następnie przesyła do systemu  (opcja rekomendowana 

przez platformę zakupową https://mniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo dla 

całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po 

kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).  

2) ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych2.  

 
2 Przez katalog elektroniczny należy rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług 

sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do 

zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia 

produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach.  

https://mniportal.uzp.gov.pl/
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3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

WYKONAWCA, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

WYKONAWCA, WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo PODWYKONAWCA, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.   

4) Oferta powinna być:  

a) kompletna, sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w 

języku polskim, musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy wraz z 

kosztorysami  ofertowymi na poszczególne branże sporządzonymi na 

podstawie przedmiarów robót,   

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformy zakupowej https://mniportal.uzp.gov.pl  

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

5) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez WYKONAWCÓW do 

podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) 

nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.  

6) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. 

ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, 

podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

7) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania 

oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8) WYKONAWCA, za pośrednictwem platformy zakupowej  

https://mniportal.uzp.gov.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://mniportal.uzp.gov.pl. 

9) Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej 

liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać 

będzie odrzuceniu.  

 
Do ofert składanych w postaci katalogu elektronicznego mogą być załączone dokumenty lub oświadczenia 

uzupełniające ofertę. Wykonawca sporządza katalog elektroniczny na potrzeby udziału w danym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.  

  

https://mniportal.uzp.gov.pl/
https://mniportal.uzp.gov.pl/
https://mniportal.uzp.gov.pl/
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10) Ceny  oferty  muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść 

WYKONAWCA, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz 

ewentualne rabaty.  

11) Dokumenty i oświadczenia składane przez WYKONAWCĘ powinny być w 

języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  

załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

12) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału 

dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega WYKONAWCA, albo 

przez PODWYKONAWCĘ.  

13) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 

MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

  

ROZDZIAŁ XI  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

  

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   

1) Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy umieścić na 

Miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz wysłać za pomocą formularzy do 

komunikacji poprzez wypełnienie formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub 

wniosku do dnia 08.03.2021 r. do godziny 10.00. Do oferty należy dołączyć wszystkie 

wymagane w SWZ oświadczenia i/lub dokumenty.  

2) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem Miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl WYKONAWCA 

powinien zaszyfrować ofertę. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  ustawy Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 

odniesieniu do wartości postępowania podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania poprzez Miniportal za 

pomocą formularzy do kontaktu.  

4) Szczegółowa instrukcja dla WYKONAWCÓW dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

  

II. OTWARCIE OFERT  

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.03.2021 r. 

o godzinie 10.15  

2) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

3) ZAMAWIAJĄCY poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

4) ZAMAWIAJĄCY, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

5) ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, 

których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

6) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na Miniportalu 

https://mniportal.uzp.gov.pl w sekcji ,,Komunikaty” .  

7) ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z 

udziałem WYKONAWCÓW lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

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

  

ROZDZIAŁ XII  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

  

1. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług oraz podatkiem akcyzowym.  

2. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.   

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez WYKONAWCĘ w oparciu o sumę  

Kosztorysów ofertowych w poszczególnych branżach. Podstawą obliczenia ceny 

oferty są  Przedmiary robót.  

4. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 3 należy sporządzić ściśle według kolejności 

pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. WYKONAWCA określi ceny 

jednostkowe netto oraz wartości netto, stawkę podatku VAT, wartości brutto dla 

wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót poszczególnych branżach.  

5. Stawka roboczogodziny zaproponowana przez WYKONAWCĘ w kosztorysie ofertowym 

powinna być wyliczona w oparciu o § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej 

powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty 

pochodne naliczane od wynagrodzeń.  

6. Wyliczoną w Kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt. 3 wartość brutto 

WYKONAWCA powinien wpisać do Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).  

7. WYKONAWCA obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Kosztorysie ofertowym 

wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót na poszczególne 

branże.  

https://mniportal.uzp.gov.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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8. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.  

9. Zastosowanie przez WYKONAWCĘ nieprawidłowej stawki podatku VAT od towarów i 

usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

10. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita brutto wyrażona w złotych.  

11. ZAMAWIAJĄCY w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do WYKONAWCY o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.   

  

ROZDZIAŁ XIII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT  

  

ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, 

co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium:   

  

W przedmiotowym postępowaniu, jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:  

- Cenę (brutto) – waga kryterium 80%,  

- Okres oferowanej gwarancji – waga kryterium 20%.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

według w/w kryteriów w skali 0 – 100 pkt.   

  

- kryterium cena: 80% (C)  

  

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:   

  

      C = [(Cn / Cb)*100] * waga kryterium 80%  

gdzie:   

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium cena,  

Cn. -  cena oferty najniższej,  

Cb. – cena oferty badanej.  

  

- kryterium okres oferowanej gwarancji: 20% (G)  

  

Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:   

  

G = [(Gb / Gn)*100] * waga kryterium 20%  

gdzie:  

G – liczba otrzymanych punktów w kryterium gwarancja,  

Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji,  

Gb – okres gwarancji oferty badanej.  

  

ZAMAWIAJĄCY informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Okres gwarancji zrównany jest z 

okresem rękojmi. WYKONAWCA w ofercie musi wskazać oferowaną gwarancję podaną w 

miesiącach.  
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W przypadku braku określenia w ofercie przez WYKONAWCĘ gwarancji oraz w przypadku 

wskazania gwarancji mniejszej niż wymaga ZAMAWIAJĄCY w SWZ, ZAMAWIAJĄCY 

przyjmie do oceny minimalny okres gwarancji. W przypadku wskazania gwarancji większej 

niż wymaga ZAMAWIAJĄCY w SWZ, ZAMAWIAJĄCY przyjmie do oceny maksymalny okres 

gwarancji. 

 

Ofercie zostanie przyznana liczba punktów równa C + G  

  

ROZDZIAŁ XIV  

FORMALNOŚCI, PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   

  

1. ZAMAWIAJĄCY̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę̨  w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedna ofertę.  

3. WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez ZAMAWIAJĄCEGO o miejscu i terminie podpisania umowy.    

4. WYKONAWCA, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Ostateczna umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.    

5. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia przedstawią ZAMAWIAJĄCEMU umowę regulującą współpracę tych 

WYKONAWCÓW.    

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ZAMAWIAJĄCY możė dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu 

WYKONAWCÓW albo unieważnić postępowanie.  

 

ROZDZIAŁ XV  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  

1. Od WYKONAWCY, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ZAMAWIAJĄCY 

przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez WYKONAWCĘ.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy WYKONAWCA może wnieść w jednej lub 

w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, na konto ZAMAWIAJĄCEGO podane w zawiadomieniu o terminie 

zawarcia umowy;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  
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3. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.   

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu WYKONAWCA może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy dostarczyć w formie oryginału 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Dokument w formie poręczenia, gwarancji winien 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające 

do zapłaty zabezpieczenia zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa 

wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z treści gwarancji, poręczenia musi 

jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Podpis powinien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

6. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku 

nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów 

wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do 

ich usunięcia w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY zleci ich wykonanie ze środków 

wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

  

ROZDZIAŁ XVI 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

Projektowane postanowienia umowy przedstawia załącznik nr 8 SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ XVII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).  

 

 ROZDZIAŁ XVIII 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJĄCYCH SIĘ ORAZ 

ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zamówień:  

1) na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,  

2) oraz zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.  

 

 ROZDZIAŁ XIX 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w PLN.  
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ROZDZIAŁ XX 

WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp).  

  

ROZDZIAŁ XXI  

WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ 
WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.  

  

1. ZAMAWIAJĄCY nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia.   

2. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia przez 

PODWYKONAWCĘ/CÓW. 

 

ROZDZIAŁ XXII  

ZAŁĄCZNIKI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  
Załącznik nr 1  – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – (budowlane i elektryczne), 

Załącznik nr 1A – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – (sanitarne), 

Załącznik nr 1B – Przedmiar etap III roboty budowlane, 

Załącznik nr 1C – Przedmiar etap III roboty wodno-kanalizacyjne, 

Załącznik nr 1D – Przedmiar etap III roboty instalacja wentylacyjna, 

Załącznik nr 1E – Przedmiar etap III roboty instalacja C.O., 

Załącznik nr 1F – Przedmiar etap III roboty elektryczne, 

Załącznik nr 1G – Klatka schodowa w tym przedmiar robót, architektura, konstrukcja, 

Załącznik nr 1H – Projekty, 

Załącznik nr 1I – Etapy zadania, 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,                        

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie,  

Załącznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy, 

Załącznik nr 9 – Wykaz robót budowlanych. 

 


		2021-02-19T12:39:01+0100




