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SPIS TREŚCI 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

5. Podwykonawstwo. 

6. Termin wykonania zamówienia. 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

8. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 

10. Przedmiotowe środki dowodowe. 

11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja). 

12. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

13. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumenty potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

14. Forma i postać składanych oświadczeń, dokumentów, oferty. 

15. 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. 

16. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty. 

18. Sposób obliczania ceny. 

19. Wymagania dotyczące wadium. 

20. Termin związania ofertą. 

21. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. 

22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

23. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

24. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

27. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2. Formularz ofertowy; 

3. Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków; 

4. Informacja dotycząca grupy kapitałowej; 

5. Wykaz robót; 

6. Wykaz osób; 

7. Wzór umowy; 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu,                               

ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz 

NIP: 6392008168  

REGON: 361977198 

tel.: 32 4153388 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.slask.pl    

Adres strony internetowej: https://mechanik.rac.pl/  

Adres poczty elektronicznej ePUAP: /zsmrac/domyslna  

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Adres strony, na której udostępnione będę zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia: https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/  

oraz https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/index.html  

2.2 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2.3 Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnym pod adresem: 

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

2.4 Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, w tym 

ewentualne zapytania, były kierowane za pośrednictwem miniPortalu lub adresu e-mail  

sekretariat@zsm.slask.pl   opatrzone były numerem sprawy: CKZiU2.26.09.21. 

 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

o jakim stanowi w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje 

się przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi. 

3.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3.3 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa 

w art. 3 ustawy Pzp. 

3.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

3.6 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

3.7 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

3.8 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

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

 
 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji 

istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy, 

mailto:sekretariat@zsm.slask.pl
https://mechanik.rac.pl/
https://www.mechanik.rac.pl/zamowienia-publiczne/
https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/index.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@zsm.slask.pl
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niepodpiwniczony, z dachem płaskim dwuspadowym. Projektowana adaptacja przewiduje dostosowanie 

pomieszczenia warsztatowego na potrzeby auli wykładowo-ekspozycyjnej, przeznaczonej do realizacji 

działalności statutowej szkoły, szkolnych uroczystości oraz stworzenia nowoczesnej sali 

konferencyjnej. W związku z adaptacją pomieszczenia na nowe potrzeby dydaktyczne uczelni 

projektowany jest gruntowny jego remont wraz z wykonaniem nowych instalacji. 

Zakres prac obejmuje głównie: 

Branża budowlana: 

-  wykonanie nowych warstw posadzki, 

-  roboty murowe, 

-  obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

-  roboty dekarskie, 

-  uzupełnienie termoizolacji ścian zewnętrznych, 

-  konstrukcje stalowe pod podest centrali wentylacyjnej, 

-  stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, 

- roboty wewnętrzne: okładziny ścienne, panele akustyczne, sufit podwieszany, scena modułowa, 

konstrukcja dla kurtyn, 

Branża sanitarna: 

-  instalacja wodociągowa i hydrantowa, 

-  instalacja centralnego ogrzewania, 

-  instalacja wentylacji, 

-  instalacja klimatyzacji, 

Branża elektryczna: 

-  zasilanie tablic bezpiecznikowej auli, 

-  instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

-  instalacja gniazd wtykowych 230V, 

-  instalacja zasilania urządzeń stałych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, 

-  instalacja przeciwprzepięciowa oraz przeciwporażeniowa, 

-  instalacja sieci strukturalnej LAN, 

-  instalacja nagłośnienia. 

 

4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w  poniższej dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: 

a) branża budowlana, projekt architektoniczno-budowlany adaptacji istniejącego pomieszczenia 

warsztatowego na aulę, zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, działki nr 126/12, 280/53, przedmiar robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: ST-00 Wymagania ogólne, ST-01 Szczegółowe 

specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych; 

b) branża sanitarna, projekt architektoniczno-budowlany adaptacji istniejącego pomieszczenia 

warsztatowego na aulę, zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, działki nr 126/12, 280/53, przedmiar robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: STI-00 Wymagania ogólne, STI-01 Instalacja 

wodociągowa, STI-02 Instalacja ogrzewania, STI-03 instalacja wentylacji i klimatyzacji;  

c) branża elektryczna, projekt architektoniczno-budowlany adaptacji istniejącego pomieszczenia 

warsztatowego na aulę, zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, działki nr 126/12, 280/53, przedmiar robót, specyfikacje 



 
  

Strona 5 z 21 

 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: ST-IE-01 Wymagania ogólne, ST-IE-02 

Roboty instalacyjne elektryczne, ST-IE-03 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych, ST-IE-04 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, ST-IE-05 Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych, ST-IE-06 Instalowanie infrastruktury okablowania, ST-IE-07 

Instalowanie stacji rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych), ST-IE-08 Ochrona odgromowa. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

4.2 Pozostałe wymagania oraz sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi Załącznik 

nr 7 do SWZ. 
 

4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na 

części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i zamówienie musi zostać zrealizowane 

w całości. 

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zadanie spójne. Zakres robót składa się na jednolitą całość. Wprowadzenie kilku niezależnych 

Wykonawców stwarza zagrożenie nadmiernych trudności technicznych. Potrzeba skoordynowania 

działań w przypadku podziału zamówienia na części zagrażałaby prawidłowej realizacji całości 

zamówienia. Ponadto spójne zadanie wykonane przez jednego Wykonawcę stwarza jasność co do 

gwarancji wykonania robót oraz odpowiedzialności. 

 

4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.5 Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak 

również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że 

Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. 

4.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

4.7 Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 

4.8 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Główny kod CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

Branża budowlana: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

Branża elektryczna: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
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45312310-3 Ochrona odgromowa 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych  

Branża sanitarna: 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4.9 Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niniejsze 

roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót były zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności 

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

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.): 

4.9.1 wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, 

posadzkowych, murowych, wykończeniowych, dekarskich, termoizolacyjnych, związanych 

z dostawą i montażem sceny modułowej oraz kurtyn, 

4.9.2 wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót dotyczących instalacji: 

wodociągowej i hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 

4.9.3 wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót dotyczących instalacji: oświetlenia 

podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych 230V, zasilania urządzeń stałych, 

wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, przeciwprzepięciowej oraz przeciwporażeniowej, sieci 

strukturalnej LAN, nagłośnienia,  zasilanie tablic bezpiecznikowej auli. 

4.10 Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust 1 ustawy Pzp, oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań ujęto we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

4.11 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres zgodny z deklaracją w formularzu 

ofertowym, przy czym nie krócej niż na 24 miesiące i nie dłużej niż na 60 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

UWAGA! 

- okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 22 SWZ. 

- okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych. 

- brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego 

minimum tj. 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

W przypadku deklaracji okresu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych 

ofert, przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 

 

5 PODWYKONAWSTWO 

 

5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om. 

5.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

5.3 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, wskazuje 

w formularzu ofertowym jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać nazwę firmy podwykonawcy (jeżeli są znani). W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzu niewypełnione (puste 
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pola), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału 

podwykonawców. 

5.4 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

5.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotowego zamówienia. 

 

6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 130 dni od dnia podpisania umowy.  

 

 

7 INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w pkt 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, o ile zostały one przewidziane przez Zamawiającego. 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

7.2.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, o wartości 

minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) każda. 

Zamawiający na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez 

dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz 

analogicznie, w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony 

w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, 

na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. Sumowania 

doświadczenia. 

W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy 

dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień 

zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 

PLN). 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
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zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

7.2.4.2 Wykonawca musi wykazać, że do wykonania zamówienia będzie dysponował osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub innej, umożliwiającej pełnienie funkcji kierownika budowy 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia, która to osoba obejmie funkcję kierownika 

budowy. 

 

8 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 

8.1.1 art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, 

8.1.2 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

8.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

8.3 Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 

określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

8.3.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

8.3.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami ścigania lub zamawiającym; 

8.3.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.3 są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli 

podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.3 nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

9 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

9.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – 

zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

9.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

9.3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
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w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

9.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

obejmują: 

9.4.1 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 

 

9.4.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji. 
(w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska 

powyższy dokument). 

9.4.3 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, 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty 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, zgodnie z Załącznikiem nr 5 

do SWZ. 

9.4.4 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. 
 

9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.2 składa dokument lub dokumenty, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

 

9.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 9.4.2 zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób do jego reprezentacji, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego we właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. 

 

9.7 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

 

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

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

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

 

9.8 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

 

9.9 W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

w postępowaniu przez Wykonawcę zastosowanie mają w szczególności przepisy:  

 

a) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, 

b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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. 

 

 

10 PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

 Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 

 

11 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

 

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenia o których 

mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu. 

11.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

11.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

12 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

12.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących do z nimi stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego). 

12.2 W odniesieniu warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane. 

12.3 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. 

12.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa a pkt 12.3 SWZ potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

12.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

12.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12.7 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. 

12.8 Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt 9 SWZ. 

 

 

13 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO 

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY 

 

13.1 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

13.2 Zapisy pkt 13.1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

14 FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I OFERTY 

 

14.1 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, składa  się  w formie  elektronicznej,  w postaci  elektronicznej  

opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym, w formie  pisemnej  lub  w formie  

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020r. 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 – dalej jako „rozporządzenie”. 

14.2 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.. 118 ust. 3 ustawy Pzp zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się 

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

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

publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych. 

14.3 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane 
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w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

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

realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

14.4 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 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

14.5 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14.6 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy nie 

będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14.7 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez podmioty 

upoważnione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność  cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

14.8 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje się w przypadku: 

14.8.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą; 

14.8.2 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

14.9 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

14.10 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

14.11 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art., 117 ust. 4 ustawy Pzp 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

14.12 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art., 117 

ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

14.13 Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje się w przypadku: 

14.13.1 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

14.13.2 przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art.. 117 ustawy Pzp lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

14.13.3 pełnomocnictwa – mocodawca. 

14.14 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

14.14.1 W przypadku przekazywania w postepowaniu 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 osobisty. 

14.14.2 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu. 

14.14.3 Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumenty elektronicznego. 

14.14.4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.14.5 Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postepowaniu muszą spełniać łącznie 

następujące wymagania: 

a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

15 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 

 

15.1 Informacje ogólne: 

15.1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

15.1.2 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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. 

15.1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”. 

15.1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich 

użyciu zostały opisane w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”. 

15.1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

15.1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 
  

Strona 14 z 21 

 

przekazania na ePUAP. 

15.1.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań 

na miniPortalu. 

 

15.2 Złożenie oferty: 

15.2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

15.2.2 Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postepowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związania 

z postepowaniem. 

15.2.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

15.2.4 Ofertę składa się, po rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności 

w formacie danych .doc, .docx., .pdf i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15.2.5 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

15.2.6 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 

15.2.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

 

15.3 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

15.3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż w pkt 15.2), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

15.3.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email sekretariat@zsm.slask.pl  . 

15.3.3 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 za pomocą 

poczty elektronicznej na wskazany w pkt 15.3.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy. 

15.3.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

15.3.5 Korespondencja w postepowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15.3.6 W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem. 

15.3.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

15.3.8 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@zsm.slask.pl
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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. 

15.3.9 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

15.3.10 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

 

16 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

16.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Sławomir Janowski – email sekretariat@zsm.slask.pl, tel. 32 415 33 88, 

Roman Peikert – tel. 32 459 73 63, 

Zygfryd Kostka – tel. 32 459 73 65. 

16.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 

16.3  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie. 

16.4 Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 

Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

16.5 Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności 

nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 

17 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

17.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

 

17.2 Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

17.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

17.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do 

SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

17.4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania – Załącznik nr 3 do SWZ, 

17.4.2 Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 12.3 SWZ (jeżeli dotyczy), 

17.4.3 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwo 

(jeżeli dotyczy). 
(Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca – 

osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo lub notariusz). 

 

17.5 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

17.6 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

mailto:sekretariat@zsm.slask.pl
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do niniejszej SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

17.7 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

17.8 Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa , powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ( np. ZIP). 

17.9 Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

17.10 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

17.11 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

18 SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

18.1 Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

18.2 Cena oferowana brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 

18.3 Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

18.4 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

18.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
18.6 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

18.7 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 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. W ofercie Wykonawca ma 

obowiązek: 

18.7.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadziła do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

18.7.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

18.7.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego/j obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez 

kwoty podatku; 

18.7.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

20 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

20.1 Wykonawcą będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17.08.2021r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym 

dniem terminu związania ofertą. 
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20.2 W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w pkt 20.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

21 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

21.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

21.2 Ofertę należy złożyć w terminie: 

do dnia 19.07.2021r. do godz. 10:00 

 

21.3 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.4 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

21.5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

21.6 Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 19.07.2021r. o godz. 12:00 

 

21.7 Otwarcie ofert nie jest jawne, następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

21.8 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 21.6, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

21.9 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

22 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

22.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

 

 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Cena 60 % 

2 Gwarancja 40 % 

RAZEM 100% 

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

Lp = C+ G 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena 
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G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji. 

22.2 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

22.3 Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie 

oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą 

ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 

60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium gwarancji. 

22.4 Oceniane kryteria, ich waga i sposób oceny: 

 
a) CENA - Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

 

C= 
CN 

x 60 pkt  
Co 

gdzie: 

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”   

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert 

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 

 

b) OKRES GWARANCJI 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące - podanie 

okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

5 ustawy Pzp. 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy – podanie okresu dłuższego będzie skutkowało 

przyjęciem do oceny 60 miesięcy, a do umowy zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia należy podać w pełnych miesiącach 

w formularzu ofertowym. 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

G= 
Go 

x 40 pkt  
GN 

 

gdzie: 

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”  

GO – oznacza okres gwarancji w ofercie ocenianej 

GN – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
22.5 Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozmieć ofertę, która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w SWZ kryteria (suma punktów za 

kryterium cena oraz okres gwarancji) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

22.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z niższą ceną. 

22.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

22.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

22.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje jednocześnie 
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Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

22.9.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

22.9.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

22.9.3 Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

22.10 Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 22.9.1  i 22.9.3 na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

23 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

23.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

23.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt 23.1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 

w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

23.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w pkt 24 SWZ. 

23.4 W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

23.5 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

24 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

24.1 Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% ceny brutto podanej w ofercie. 

24.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

24.3 Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

24.3.1 pieniądzu, 

24.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

24.3.3 gwarancjach bankowych, 

24.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

24.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

24.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez Getin Noble Bank - nr rachunku 19 1560 

0013 2760 9844 1000 0017. 

24.5 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje 

z chwilą wpływu środków na w/w rachunek Zamawiającego. 

24.6 W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 24.3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia. 

24.8 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia, musi z nich wynikać 

nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia zobowiązania na pierwsze żądanie 

zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą 
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starannością. 

24.9 Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego, 

b) pozostałe 30% w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

 

 

25 INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

 

25.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

25.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

25.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 

zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ. 
25.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

 

26 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

26.1 Środki ochrony prawnej określonej w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

26.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

26.3 Odwołanie przysługuje na: 

26.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

26.3.2 zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  

26.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

26.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

26.6 Odwołanie wnosi się w terminie: 

26.6.1 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

26.6.2 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 26.6.1. 

26.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6 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. 

26.8 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. 

26.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

26.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

„sądem zamówień publicznych”. 

26.11 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 2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne 
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z jej wniesieniem. 

26.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postepowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

27 KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz,  tel. 32 415 33 88, fax 32 415 33 

88 wew. 322, email: sekretariat@zsm.slask.pl    

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu jest Pani/Pani Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspekt Ochrony 

Danych Osobowych, e-mail: kuba@eduodo.pl. 

3) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane w procesie „Zamówienia publiczne”, w celu związanym z postepowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, 

zwana dalej ustawa Pzp.  

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp. 

6) Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich 

przetwarzania.   

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od 

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

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

8) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

9) Mają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Nie przysługuje Państwu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie obowiązku 

prawnego. 

11) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

    

         …………………………………… 

          (zatwierdzam) 
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