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Białystok,  11 maja 2022 r. 
Znak sprawy: 26.11.2022 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SWZ”) 

na wykonanie robót budowlanych pn. 
 

„ Remont wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego ”  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok 
tel. 85 742-12-13 
fax 85 742-29-23 
www.zst.bialystok.pl 
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  
strona postępowania: http://zst.bialystok.pl/dla-partnera/remont-wskazanych-pomieszczen-
w-siedzibie-zamawiajacego-znak-sprawy-26-11-2022/  
 
Zamawiający jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej: 
Miasta Białystok – Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,                               
NIP 966-211-72-20 
 
Identyfikator ePUAP:  anders 
Adres skrzynki podawczej: /anders/SkrytkaESP 
 
Osoba do kontaktów: Maria Pietryszyk tel. (+48) 85 742-12-13 wew. 16 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 
 

III. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 
Z WYKONAWCAMI: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
oraz do „Formularza do komunikacji”. 
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3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Regulaminie ePUAP dostępnym 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. 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. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy, o których mowa w pkt 2,wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, wskazaną w UPP (Urzędowym 
Poświadczeniu Przedłożenia). 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna 
(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal – „Formularz do komunikacji”. Korespondencja, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, przesłana za pomocą tego formularza, nie może być 

szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej email: : szkola@zst.bialystok.pl . 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres email:  : szkola@zst.bialystok.pl . Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 
10.  W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca, wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych, zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać (np. poprzez załączenie uzasadnienia, 
ewentualnie dowodów), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
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przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie 
innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, 
Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródeł zapytania, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na dwie części: 

1) Część I – Remont biblioteki na parterze budynku szkoły. 
2) Część II – Remont wybranych sal lekcyjnych w budynku szkoły. 

2. Dopuszcza się składanie ofert Częściowych: na Część I, Część II bądź na obydwie części 
zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony przedmiarami robót oraz 
rysunkami (rzuty pomieszczeń) stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ oraz w 
projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.  

4. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i 

zastrzeżenia co do treści SWZ oraz dokumentacji projektowej i wystąpić do 

Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 

5. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w dniach roboczych w 

godzinach 7.30 – 15.30. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.  

6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie 

nadzoru i realizacji robót budowlanych; 

2) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne 
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związane z robotami budowlanymi; 

3) pracownicy działający pod kierownictwem. 

7. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, pozostaje w gestii wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do SWZ. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

10. Rozwiązania równoważne: 

1) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, kryteria 

stosowane w celu oceny równoważności Zamawiający określa w załączonej 

dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy 

Pzp, proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone opisem przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za 

pomocą przedmiotowych środków dowodowych. o których mowa w art. 104-106 

Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące 

wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wszystkie 

wbudowane materiały oraz wykonane roboty. Wydłużenie terminu gwarancji podlega 

ocenie zgodnie z zapisami Rozdz. XIX SWZ. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i 

odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 

13. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

prowadzenia robót. 

14. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  (CPV):  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
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1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 

1) Część I – do 50 dni od dnia podpisania umowy 

2) Część II – do 50 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia podlega ocenie zgodnie z zapisami 

Rozdz. XIX SWZ. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;  

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

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy;  
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku Wykonawca powinien wykazać: 
a)  wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych bądź remontowych, każde 
zamówienie o wartości min. 50 000,00 zł brutto; 
b) osobę, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do 
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika 
robót),  

      Użyte określenia „remont”, „budowa”, „przebudowa” – w rozumieniu ustawy     

      Prawo budowlane. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły 
spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale X SWZ dokumenty. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

rozdz. VI niniejszej SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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

sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o 

której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
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zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy niniejszego postępowania; 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

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. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. 

UWAGA: 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. 
 

4. 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 
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inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp. 
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się również: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 i 655) 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 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 

VIII. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA DOŁĄCZA 
DO OFERTY:  

1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg 
Załącznika nr 4 do SWZ). 

2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. 2022 r. poz. 835) - na lub zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do 

SWZ). 
 
 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

- nie dotyczy. 
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X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;  

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

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

- wykaz 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 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - 
Załącznik Nr 5 do SWZ; 

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 6 do 

SWZ. 

 
XI. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: nie dotyczy. 

 
XII. WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), 

każdy z konsorcjantów składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na lub 

zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia, że  Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu - oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
(na lub wg Załącznika nr 4 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców. 

3. Oświadczenie, z którego wynika jaki zakres robót wykonają poszczególni wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
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4. W zakresie dokumentów, o których mowa w rozdz. X pkt 4 (wykaz robót, wykaz osób) 
składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na 
zasadach opisanych w rozdz. VI SWZ. 

5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 
5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Przepisy pkt 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 
w pkt 7, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów. 
 

XIII. PODWYKONAWCY: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania imion i 
nazwisk albo nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Szczegółowe 
regulacje w zakresie podwykonawstwa – zgodnie projektem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 
1) Część I – 2000 zł brutto; 
2) Część II – 1000 zł brutto. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:  

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 87 1240 6292 1111 0010 9376 2691. W 
tytule wpłaty należy wpisać oznaczenie Części zamówienia, którego dotyczy. Za 
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie 
się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 
2 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA - wadium wnoszone w formie 
niepieniężnej winno wskazywać wprost na możliwość zaspokojenia z zabezpieczonej 
kwoty przez Zamawiającego. 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 
art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 
ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp. 

7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy 
Pzp. 

 

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert, tj.  
do dnia 24 / 06 / 2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 
upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt 4, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
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XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W „Formularzu 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji 
użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisanej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w jednym ze wskazanych formatów 
danych: .pdf, .doc, .docx. Rekomendowany przez Zamawiającego format plików to 

.pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów kompresji: .zip, .7Z. Zamawiający dopuszcza również inne 

formaty danych, a także inne formaty kompresji spośród formatów określonych 
w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 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), zwanego dalej 
rozporządzeniem KRI, przy czym Wykonawca powinien przygotować dokument 
elektroniczny z uwzględnieniem definicji pisemności zawartej art. 7 pkt 16 ustawy Pzp 
oraz § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. UWAGA - Zamawiający przypomina 
Wykonawcom, że wśród formatów powszechnie stosowanych, a NIEWYSTĘPUJĄCYCH 
w rozporządzeniu KRI, są m. in.: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Formatów tych nie 

należy stosować. 
6. Jeżeli na ofertę składa się kilka plików elektronicznych, Zamawiający rekomenduje 

podpisanie każdego z plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie skompresowanie folderu, który 
po zaszyfrowaniu może zostać przesłany za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. W przypadku przekazywania w postępowaniu 
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Zamawiający zaleca, w miarę możliwości Wykonawcy, aby w przypadku podpisywania 
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
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8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES. 

9. Wykonawca składa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca ma 
prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do 
składania ofert wycofać/ zmienić ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania/ zmiany oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

10. Dokumenty zawarte w ofercie: 
1) formularz ofertowy (na lub wg Załącznika nr 3 do SWZ); 
2) pełnomocnictwo lub inny  dokument  potwierdzający uprawnienie do 

podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników); 
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ (na lub wg 

Załącznika nr 4 do SWZ). 
4) zobowiązanie innego podmiotu (na lub wg. Załącznika nr 7 do SWZ) - jeżeli 

dotyczy). 
11. Pełnomocnictwo powinno być przekazane w formie oryginału sporządzonego w formie 

elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej (podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub 
notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). Elektroniczna 

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
12. Dokumenty i oświadczenia składane są w postaci dokumentów elektronicznych 

lub w postaci cyfrowego odwzorowania poświadczonego za zgodność z oryginałem, 
zgodnie z § 7 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2452). 

13. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty dołączone do niej są jawne na mocy art. 
74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem skutecznie zastrzeżonych przez Wykonawcę 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913). 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony  
zgodnie z pkt 11.  
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3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 

4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się 
na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
16. Treść oferty musi być zgodna w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. 
 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć, jak wskazano w Rozdz. XVI SWZ, do dnia 26 / 05 / 2022 r. 

do godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 / 05 / 2022 r.  o godz. 12:00. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach 
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy w danej części 

zamówienia (Część I, Część II). Cena ofertowa powinna obejmować pełny zakres robót 

budowlanych określonych w rozdziale IV SWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją. 

2. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia i uwzględnia koszty wszystkich działań koniecznych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

wykonawca. Przedmiar robót, dołączony do SWZ, jest wyłącznie dokumentem 

informacyjnym. 

4. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT. 

5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę oferty brutto, wskazaną w 

formularzu ofertowym. 

6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca 

powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z 

należytą starannością. 
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7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 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. 

8. W ofercie, o której mowa w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert i ich znaczeniem, w każdej z części, gdzie 1 % = 1 pkt: 

1) cena oferty (KC) – waga kryterium 60 % 
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego 

wzoru: 
   Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt 
   gdzie: 
   Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych 
   Coo - cena ofertowa oferty ocenianej 
   Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt. 

2) termin gwarancji (G) na przedmiot zamówienia - waga kryterium 20% 

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium termin gwarancji (G) w następujący 
sposób: 

- Termin gwarancji 3 lata   –    0 punktów 

- Termin gwarancji 4 lata   –  10 punktów 

- Termin gwarancji 5 lat     –  20 punktów 

 Oferta może otrzymać w zakresie kryterium termin gwarancji (TG) maksymalnie 20 
pkt. 

3) termin realizacji zamówienia (TR) - waga kryterium 20% 

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium termin realizacji (TR) w następujący 
sposób: Termin realizacji zamówienia: 

- do 50  dni od dnia podpisania umowy -    0 punktów  

- do 45 dni od dnia podpisania umowy   -  10 punktów 

- do 40 dni od dnia podpisania umowy   -  20 punktów 



str. 15 

 

Oferta może otrzymać w zakresie kryterium termin realizacji (TR) maksymalnie 20 
pkt. 

2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska 
największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych 
kryteriów oceny ofert (o ile zostały wskazane), Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie 
można dokonać wyboru oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz dokumentach zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający prześle pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy: 

1) dostarczenia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto i 
na okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania 
ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia – 
zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia zamówienia; 

2) dostarczenia zaakceptowanego wzoru karty gwarancyjnej (Załącznik Nr 8 do 

SWZ); 
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3) przedłożenia kosztorysu ofertowego - w celu odniesienia jego treści do zasad 
wzajemnych rozliczeń częściowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy 
w części, 

4) przedłożenie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zadania. 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
nie dotyczy. 

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

2. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 513 - 521 ustawy Pzp: 
1) Odwołanie przysługuje na: 

a)  niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
3) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

4) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne 
przepisy Działu IX Rozdziału 2 Oddziałów 3-12 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby 
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 579 - 590 ustawy Pzp. 
 

XXIII. PROJEKT UMOWY 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę. 
 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA:  

1. Przedstawienia ofert wariantowych. 
2. Złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

1. Zawarcia umowy ramowej. 
2. Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. 
3. Zaliczek dla Wykonawców. 
4. Rozliczeń w walutach obcych. 
5. Aukcji elektronicznej. 
6. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów art. 261 ustawy Pzp. 
7. Obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 

60 i art. 121 ustawy Pzp. 

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z  PRZEPISÓW  ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. 
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W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH 
ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 str. 1 ze zm.), zwanego RODO, informuję, że:  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 

Białystok; 

2)  dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku – inspektor@kancelaria-

explico.pl; 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w 

zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i 

doświadczenie oferenta) lub ułatwienie kontaktu z oferentem; 

4)  dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. 

dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie 

zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w 

granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane 

zostały zawarte w ofercie; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat; 

6)  podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem 

oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego 

oferty; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), 

sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9)  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 

XXVIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

1. Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 1 do SWZ 
2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ 
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SWZ 
4. Oświadczenie wstępne – załącznik nr 4 do SWZ 
5. Wykaz robót – załącznik nr 5 do SWZ 
6. Wykaz osób – załącznik nr 6 do SWZ 

7. Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 7 do SWZ 
8. Karta gwarancyjna – załącznik nr 8 do SWZ. 

 
Podpisano 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
Renata Frankowska 

 
 
 

 


