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Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń 

reprezentowane przez:      nr sprawy ZPKnDW 37.8.2022 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

ul. Sądowa 5  

86-100 Świecie n.W.  

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót 

budowlanych polegających na modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na 

potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry 

Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000”  

 

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710). 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

Województwo Kujawsko- Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

reprezentowane przez : 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

ul. Sądowa 5  

86-100 Świecie n.W.  

Tel./ fax (+48) 52 33 15 000 

M (+48) 790 826 835 

zamowienia@dolwislapark.pl 

Adres strony prowadzonego postępowania: 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583  

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony prowadzonego postępowania: 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz. 

U. z 2022r. poz.  1710 (zwaną dalej uPzp), w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy uPzp 

oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.5 Ochrona przyrody – 

projekt Nr RPKP.04.05.00-04-0007/18 „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie 

na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry 

Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000” 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

dokończeniu modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby 

ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry 

Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000  w 

zakresie i warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ 

pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Roboty budowlane będące przedmiotem 

mailto:zamowienia@dolwislapark.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583


 
 

3 
 

zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w 

tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351), decyzjami administracyjnymi,  programem 

prac konserwatorskich oraz ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień przyjętych 

z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zagroda wiejska nr 39 na dz. Nr 75/9 obręb 0003 w Dusocinie, gm. Grudziądz 

wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 3.07.1993 r. i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 7 pkt 

1 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie   zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 840).   

3. Wszystkie wymienione w pkt 1 i 2 dokumenty stanowią załączniki do niniejszej swz.  

4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

 inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 

45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien 

45262520-2  Roboty murowe 

45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45262690-4  Remont starych budynków 

45262710-1  Konserwacja fresków 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

        45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

        45410000-4  Tynkowanie 

        45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

   ciesielskie 

        45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

        45431000-7  Kładzenie płytek 

 45432110-8  Kładzenie podłóg 

 45432113-9  Kładzenie parkietu 

 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

 45443000-4  Roboty elewacyjne 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, że 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  Materiały lub urządzenia 

(produkty) pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu 

zamówienia; chyba że w dokumentach zamówienia wskazano inaczej. Pod 

pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Posługiwanie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zawierający 

odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie 

„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy 

przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym, załącza na zasadach art. 107 uPzp  do 

oferty przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w art. 104-106 uPzp, w celu 

udowodnienia, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje 

wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na 

podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

38 tygodni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

Z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta umowa, której 

wzór stanowi załącznik do SWZ. 

VIII. 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 
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1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji, przekazywanie dokumentów  lub oświadczeń odbywa się w 

języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej pod adresem: 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583   

(dalej Platforma zakupowa). 

2. Dokumenty i oświadczenia winny być składane przez Wykonawcę w języku 

polskim. W przypadku, gdy dokument sporządzony jest w języku innym niż polski, 

Wykonawca zobowiązany  jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

3. Wymagania organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej: 

1) Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami , w tym przesyłanie: 

a) pytań do treści SWZ, 

b) odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, 

c) wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, 

d) odwołania i inne 

odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej za pośrednictwem formularza 

„wyślij wiadomość”. Powyższe nie dotyczy składania ofert. 

2) Komunikacja przez „wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej 

wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Limit objętości 

plików lub spakowanych folderów wynosi do 10 plików lub spakowanych 

folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 

3) Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy zakupowej na stronie danego postępowania w sekcji „Komunikaty”. 

Natomiast korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 

przekazywana za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-

nia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wyma-

gań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elek-

tronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umoż-

liwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych 

- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format pli-

ków .pdf, 

6) Szyfrowanie na Platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

zowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

5. Na stronie Platformy zakupowej dostępne są: 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583
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1) „Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open 

Nexus sp. z o.o.”, w którym zawarte są wymagania techniczne i organizacyjne 

wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

2) „Instrukcja dla wykonawców” : 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Zamawiający zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zakupowej 

Wykonawca zapoznał się z w/w dokumentami oraz zalogował się do systemu, a 

jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. Założenie konta gwarantuje 

dostęp do pełnej funkcjonalności działania Platformy zakupowej. 

6. Informacje związane z aspektami technicznymi korzystania z Platformy zakupowej 

można uzyskać w Centrum Wsparcia Klienta  Platformy zakupowej  pod numerem 

telefonu  22 101-02-02 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00;  

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl . 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w spawie  podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2415). 

8. W sytuacjach awaryjnych (np. przerwa w funkcjonowaniu lub niedziałanie 

Platformy zakupowej) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty 

elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: zamowienia@dolwislapark.pl , z 

zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy. 

9. Zaleca się, by korespondencja w sprawie oznaczona była numerem postępowania. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

Uwaga: 

Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane 

z uwzględnieniem Rozporządzeń, o których mowa w pkt 7 ani nie muszą być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

prowadzonego postępowania w zakładce dedykowanej postępowaniu w sekcji 

„komunikaty”. 

13. Każda wprowadzona zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią. 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 UPZP 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
mailto:zamowienia@dolwislapark.pl
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Nie dotyczy. 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) Daniel Siewert, 

2) Kinga Olejnik-Kokot 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 23 grudnia 2022r. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik 

do SWZ. 

3. Wykonawcy,  mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 

formie konsorcjum, spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowaniu w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

muszą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że 

warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane, a  w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

4. Dokumenty, które  należy złożyć wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (wg 

wzoru Zamawiającego).  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (każdy z członków konsorcjum, każdy ze wspólników 

spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku 

wniesienia wadium w innym formie niż pieniądz).  

3) *Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  

Pełnomocnictwo składa: 

- Wykonawca, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z 

dokumentów rejestrowych;  
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- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  Z treści pełnomocnictwa winno wynikać umocowanie 

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  i zawarcia umowy. 

4) *Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca 

będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt XXII.2.1 i XXII.2.2. SWZ (jeżeli 

dotyczy). 

      Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca musi złożyć wraz z ofertą 

zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe 

potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, którego wzór załącznik nr 7 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

5) *oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (jeżeli dotyczy),  

6) *oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, z którego wynika, które 

roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).  

7) *przedmiotowe środki dowodowe, tj. zestawienie wszystkich zapropono-

wanych produktów lub rozwiązań równoważnych wraz z etykietami, certy-

fikatami lub innymi środkami dowodowymi, o  których mowa w art. 104-

106 uPzp (jeżeli dotyczy) . Przedmiotowe środki dowodowe składa tylko Wy-

konawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie 

z pkt V.5 swz.  

5. Oferta wraz z załącznikami składane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy 

zakupowej i muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. 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 
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną /osoby 

upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione.   

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać postanowienia Rozporządzenia 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. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 uPzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w 

formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 

oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone 

w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na 

język polski. 

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 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. 

14. 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. 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Składanie ofert: ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć za 

pośrednictwem strony prowadzonego postępowania pod adresem nr 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583 . Do oferty należy dołączyć 

wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

2. Po wypełnieniu „formularza składania oferty” i dołączeniu wszystkich załączników 

należy kliknąć  „Przejdź do podsumowania”. 

3. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformy, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/683583
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przesłanych za pośrednictwem platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno.  

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie 

zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż 

ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu 

lub inne problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie 

złożenia oferty z wyprzedzeniem.  

7. Termin składania ofert do dnia 24.11.2022 r.  do godz. 10.00. 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022 r.  o godz. 10.05. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. Najpóźniej przed otwarciem 

ofert Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej                         

prowadzonego postępowania w sekcji „Komunikaty” 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. 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 UPZP. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 uPzp,  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- 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1599), lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego żywienia oraz wyrobów 

medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.).,  

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 (tj. Dz. U. z 2021, poz. 

1745), 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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 

2012r. 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 art. 108 ust. 1 pkt 1 uPzp; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

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

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

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

te  oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1  uPzp 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. 

XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 UPZP 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza, z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 uPzp  wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp). 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
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zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; (art. 109  ust. 1 pkt 5 uPzp),  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 uPzp).  

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST.1 USTAWY Z 

DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. 2022, POZ. 

835).  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

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

którym mowa w art. 1 pkt 3;  

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3;  

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

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

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

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

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wymienionych w pkt 1 .  

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: 

a) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, 

b) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z SWZ i załączników do SWZ, 

d) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę, 

e) wykonanie wszystkich robót wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz 

z dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejącej infrastruktury powstałych podczas 

prowadzenia prac,  

g) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art. 632 KC, 
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h) udzielenie co najmniej 5 letniego okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 

wady na wykonany przedmiot zamówienia (uwaga: okres odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIX swz),  

i) udzielenia gwarancji jakości  na dostarczony przedmiot zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia;  

j) zaplanowany na 2023 rok wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2. Oferta winna zawierać cenę w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT 

obowiązującym na dzień składania ofert oraz obejmować inne podatki oraz daniny 

publiczne.  

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 

należy zaokrąglić w górę). 

4. W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie 

VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), jeżeli wybór 

jego oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . 

5. W ofercie, o której mowa w pkt 4 wykonawca ma obowiązek: 

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

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowego  

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

6. Zamawiający we wszystkich rozliczeniach krajowych , w których występuje podatek 

VAT i które są udokumentowane fakturą VAT stosuje mechanizm podzielonej 

płatności. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający  ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

1) Kryterium „Cena” – C: znaczenie – 60%, 

2) Kryterium „Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady” – R: znaczenie – 

40% 

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) Kryterium „Cena”- wskaźnik C - wg poniższego wzoru: 

 

C = 
najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 

x 60 
cena badanej oferty 

 

 

 

 

 

   

 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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2) Kryterium „Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady” – wskaźnik R w 

następujący sposób: 

 

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 

wady. Wykonawca otrzyma punkty za udzielenie dłuższego okresu rękojmi za wady. 

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:  

 

Zadeklarowany w ofercie okres 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady: 
Ilość punktów 

Co najmniej 5 lat 0 

Co najmniej 5 lat i 6 miesięcy 10 

Co najmniej 6 lat 20 

Co najmniej 6 lat i 6 miesięcy 30 

Co najmniej 7 lat 40 

       

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który wskaże w ofercie okres rękojmi za wady 

krótszy niż 5 lat. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu rękojmi za wady, 

Zamawiający przyjmie, że został udzielony 5 letni okres rękojmi za wady. Zamawiający nie 

będzie przyznawał punktów częściowych oznacza to, że Wykonawca może otrzymać w tym 

kryterium 0,10,20, 30 albo 40 pkt. 

 

3) Sposób oceny ofert: 

a) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryte-

ria, 

b) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów, tj. Lp 

LP= C+R  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania 

umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w pkt XXXIX.  

2) przedłożyć podział ceny oferty na składniki wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do 

swz. 

3) przedłożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie takie nie zostało złożone wraz z ofertą. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale IX uPzp. 

XXII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
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1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,  

2) Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający w oparciu o art. 112 uPzp wymaga wykazania spełniania następujących 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

1)    Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci 

wykonania co najmniej jednego zamówienia o wartości minimum 2 000 000  zł brutto 

(słownie: dwa miliony złotych 00/100) polegającego na budowie lub przebudowie lub 

modernizacji- wpisanego albo  do rejestru zabytków nieruchomych albo wpisanego 

na Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do inwentarza muzeum albo 

wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego -  budynku użyteczności 

publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego albo jego części. Przedmiotowe zamówienie winno zostać 

ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.   

Definicje budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego 

zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1065) W przypadku robót, których wartość została wyrażona 

w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN 

przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku 

robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

Formy ochrony zabytków w postaci rejestru zabytków nieruchomych albo wpisanego 

na Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do inwentarza muzeum albo 

wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego wynikają z ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 

2022 poz. 840).   

UWAGA: 

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „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.” 

2) Wykonawca składający ofertę, musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do 

nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadającymi wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane 

(bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnościach: 

a) konstrukcyjno- budowlanej, 

b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Wyżej wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( dalej uPb, tekst jedn. Dz. U. z 2021 , poz. 2351 ze zm. ) 

oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W 

przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w 

zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy prawo budowlane.  
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Każda z wyżej wymienionych osób  musi mieć doświadczenie w postaci  co najmniej 

18 miesięcy brania udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury  (zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami ).  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach 

określonych w art. 58 uPzp i pkt XII.3. swz.  

4. Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 uPzp.  

XXIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu:  

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

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz 

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

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

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

którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu zostanie przekazany wraz z wezwaniem 

do złożenia dokumentów.  

c) 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, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przekazany 

wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów.  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych 

przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wraz  z 

wezwaniem do jego złożenia.  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 

275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę , albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia 

zostanie przesłany wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów 
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2. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach 

technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, 

przedstawienia podmiotowych środków  dowodowych dotyczących tych 

podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania .   

XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Przedmiotem zamówienia jest osiągnięcie zamierzonego celu polegającego na 

oddaniu Zamawiającemu obiektu budowlanego będącego wynikiem całości robót 

budowlanych w zakresie budownictwa, który może samoistnie spełniać funkcję 

gospodarczą lub techniczną. Żadna z części zamówienia (robót budowlanych) nie 

może stanowić przedmiotu odbioru, ponieważ przedmiotem odbioru będzie cały 

przedmiot zamówienia, który może zostać przekazany do użytkowania. W stosunku do 

żadnej części zamówienia nie można uznać, by po odbiorze nadawała się samoistnie 

do eksploatacji lub użytkowania niezależnie od innych części. Z tego powodu 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roszczenia Zamawiającego co do całego 

przedmiotu zamówienia. Ponadto dzielenie zamówienia na roboty budowlane na części 

nienadające się do odbioru końcowego robót mogłoby skutkować tym, że wykonawca 

każdej części zamówienia mógłby uwolnić się od odpowiedzialności, bo granica tej 

odpowiedzialności w praktyce nie byłaby możliwa do ustalenia. Należy mieć na 

uwadze, że po protokolarnym przejęciu przez wykonawcę terenu budowy, wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem na 

zorganizowanym przez siebie terenie budowy. W związku z tym, Zamawiający nie miał 

by skutecznych narzędzi do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

XXV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ, LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE 

ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB 

ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU 

WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

Zamówienie nie zostało podzielone na części.  

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O 

SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UPZP 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320 ze zm). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób 

wykonujących następujące czynności: 

d) demontażowe i rozbiórkowe, 

e) ziemne, 
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f) fundamentowe, 

g) betoniarskie, 

h) tynkarskie, 

i) posadzkarskie, 

j) ślusarskie, 

k) stolarskie, 

l) izolacyjne i ociepleniowe, 

m) okładzinowe, 

n) malarskie, 

o) montażowe, 

p) drogowo-nawierzchniowe, 

q) montażowo-instalacyjne (wod-kan, c.o., wentyl., elektr.), 

r) murarskie, 

s) dekarskie, 

t) wykończeniowe, 

przy czym dopuszcza się zatrudnianie: 

− w zakresie jak wyżej na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony 

albo o zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów do-

puszcza kodeks pracy, 

− w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności określone w pkt 1.  

3. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących w pkt. 1 czynności polegać 

będzie:  

4) na etapie składania ofert- Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, 

5) na etapie realizacji umowy – na zasadach określonych we wzorze umowy.  

XXVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

96 UST. 2 PKT 2 UPZP, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, w zakresie zatrudniania osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

XXIX. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

94 UPZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 

XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000 zł (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 uPzp  wadium może zostać wniesione według 

wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu,  

2) w gwarancjach bankowych 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy o numerze 95 1020 5011 0000 9402 0253 5136 W tytule przelewu 

należy podać: „wadium-  „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie”. Za datę zapłaty wadium uznaje 

się moment wpływu na konto Zamawiającego.  

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej.  Uwaga: w celu zachowania wymaganej dla gwarancji/ 

poręczenia formy oryginału wykonawca przekazuje zamawiającemu (za 

pośrednictwem Platformy zakupowej) elektronicznie sporządzony przez 

Gwaranta/ Poręczyciela dokument (plik) podpisany przez umocowanego 

przedstawiciela Gwaranta/ Poręczyciela, nie wprowadzając w dokumencie 

żadnych zmian, w tym nie wnosząc swojego podpisu. Wniesienie podpisu 

przez Wykonawcę na oryginale gwarancji lub poręczenia może skutkować 

naruszeniem integralności dokumentu i utraty cech oryginału. Za oryginał nie 

zostanie uznany dokument stanowiący cyfrowe odwzorowanie (skan, 

kserokopia otrzymanej Gwarancji/ Poręczenia).  

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez wykonawcę określone w uPzp, bez konieczności 

potwierdzania tych okoliczności,  

2) z treści dokumentu ma jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty całej kwoty wadium  

3) ma być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,  

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą ; z zastrzeżeniem ze pierwszym dniem związania 

ofertą jest dzień składania ofert; 

5) w treści dokumentu winna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania.  

6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji,  

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (art. 58 uPzp) zamawiający wymaga aby poręczenie lub 

gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 

zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) 

XXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 UPZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych. Ewentualne zamówienia 

podobne mogą obejmować zwiększony zakres robót zgodnych z przedmiotem 

zamówienia. Udzielenie zamówień podobnych  nastąpi w trybie zamówienia z wolnej 

ręki.  
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XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 UPZP, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA 

OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 

DOKUMENTÓW 

Dla chętnych wykonawców Zamawiający umożliwia obejrzenie miejsca planowanej 

inwestycji: w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 11:.00 

Miejsce spotkania: zbiórka przy Szkole Podstawowej w Dusocinie, 86-302 Dusocin, 

Dusocin 9.  Udział w spotkaniu nie jest obowiązkowy. 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW  UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMIAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 UPZP  I ART. 121 UPZP 

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku wykonania kluczowych części 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należytego 

wykonanie tego zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

XXXVI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 

UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z 

INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 UPZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH  DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 UPZP 

Zamawiający nie wymaga ani nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w 

sytuacji określonej w art. 93 uPzp. 

XXXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 
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1. Zamawiający wymaga wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązany będzie złożyć 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądz,  

2) poręcznie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej z tym, że zobowiązanie z kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym,  

3) gwarancji bankowej,  

4) gwarancji ubezpieczeniowej,  

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

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

Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  Wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu skuteczne jest w chwilą 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego (wpływ środków na konto 

Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy).  

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

następujące elementy:  

1) nazwę  i siedzibę (adres) wykonawcy,  

2) nazwę i siedzibę (adres)  beneficjenta gwarancji,  

3) nazwę i siedzibę gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji),  

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, w 

przypadku gdy wykonawca  nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 

wynikającym z umowy lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą 

starannością.  

6) Wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym dla 

gwarancji jest prawo polskie,  

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub od przedłożenia jakiejkolwiek 

dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych 

elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający 

uzna, ze Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, w postaci gwarancji lub poręczenia musi 

wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów 

składających ofertę wspólną.  

7. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany 

przed wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji 

treści dokumentu. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty 

powiadomienia o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 
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akceptacji  treść dokumentu uwzgledniającego wymagania Zamawiającego 

wskazane w SWZ. Zamawiający niezwłocznie  akceptuje treść dokumentu lub 

wskazuje zapisy wymagające zmiany bądź doprecyzowania. Treść gwarancji 

Zamawiający będzie uzgadniał wyłącznie z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana. Dokument musi przewidywać możliwość złożenia żądania zapłaty co 

najmniej na piśmie za pośrednictwem poczty lub kuriera oraz w formie 

elektronicznej na wskazany przez Gwaranta adres e-mail.   

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia zapisy dotyczące 

gwarancji stosuje się odpowiednio. 

XL. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

W związku z realizacją wymogów 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) dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  

  Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 

    reprezentowane przez:  Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

    ul. Sądowa 5  

    86-100 Świecie n.W.  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować za pomocą e-mail: iod@anars.pl lub pisemnie na adres: Zespół Parków 

Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, ul. Sądowa 5 , 86-100 Świecie n.W  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia publicznego 

objętego przedmiotowym postępowaniem oraz zawarcia umowy, a podstawą 

prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 

procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym w 

oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy. 

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 uPzp.  

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące 

usługi na rzecz Zamawiającego oraz Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną 

Wisłą i Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu, w szczególności firmy 

informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych 

oraz  Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy a także 

umowy o roboty budowlane w tym okres rękojmi za wady wynikający z umowy na 

wykonanie tych robót dot. Modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na 

potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego 

Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000 do 

upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu archiwizacji dokumentów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Posiadają Państwo:  

mailto:iod@anars.pl
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umo-

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

protokołu oraz jego załączników); 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia prze-

twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowa-

nia w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środ-

ków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pań-

stwa członkowskiego); 

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-

193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00); 

8. Nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-

bowych; 

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-

bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

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

9. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 

zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 

chyba, ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których  mowa w art. 

14 RODO.  

 

załączniki:  

1. opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór umowy  

3. formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców  

4. wzór : podział ceny na składniki- do wypełnienia przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie 

umowa i do dostarczenia Zamawiającemu, zgodnie z pkt XX swz;(uwaga: Podziału ceny na składniki 

nie należy załączać do oferty).  

5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

- do wypełnienia i załączenia do oferty odpowiednio przez: wykonawców; każdego 

ze  wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników 

spółki cywilnej;  

6. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

– do wypełnienia przez podmioty, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i załączenia do oferty. 

7. wzór Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – do 

wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 
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8. wzór oświadczenia, o którym mowa w art.  117 ust. 4 uPzp- do wypełnienia przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączenia do 

oferty,  

9. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod linkiem 

https://zamowienia.wpk.org.pl/zpkndw-2-2022-rpo/  

 

do ściągnięcia przez Wykonawcę,  obejmująca zgodnie z plikiem zestawienie dokumentacji, w tym  

m.in.:   

      1)   wielobranżowy projekt budowlany  

2) wielobranżowy projekt wykonawczy  

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Pozwolenie na budowę,  

5) Ekspertyza p.poż wraz z odstępstwem od KW PSP,  

6) Decyzja WKZ, program prac konserwatorskich, projekt wykonawczy prac 

konserwatorsko – restauratorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej wraz z protokołem z 

wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich 

7) Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

https://zamowienia.wpk.org.pl/zpkndw-2-2022-rpo/?fbclid=IwAR1jGe2IX0EgxayPnKqYiCGpV991jSevKxQdWpsklQsae2-d2uS5jLQozJo

