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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji pn.: 

 

 

 

„Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Somiance”   

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzeć: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

- podpisem zaufanym; 

- lub podpisem osobistym. 

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: Kz.272.8.2022 

 

 

Specyfikację zatwierdził: 

 

                                                          Wójt Gminy Somianka                                                       

 

 

                                                                                                                 

 

Somianka, dnia 13 maja 2022r. 



Nazwa zamówienia: „Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance”   

 

2 
 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielania zamówienia: niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia 

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

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 

Zamawiający nie może prowadzić negocjacji. 

2. Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” –  Gmina Somianka; 

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji; 

3) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

4) „Ustawa” lub „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych; 

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 

przedmiot został opisany w rozdziale III SWZ; 

6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 

na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

 

II.  Dane Zamawiającego 

Zamawiającym jest Gmina Somianka 

Adres: Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Telefon:  29 74-187-90 

Telefax:  29 74-187-14 

Adres strony internetowej  http://www.ugsomianka.bip.org.pl  

Adres e-mail:    gmina@somianka.pl,  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnianie będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka  

Godziny urzędowania Zamawiającego: 

poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00; wtorek od 8.00 do 17.00; piątek od 

8:00 do 15.00 

NIP: 762-190-15-71                REGON: 550668090 

Reprezentowana przez  

Wójta Gminy Somianka 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Somiance zlokalizowanej na dz. 355/2 w miejscowości Somianka, 

obręb 0017 Somianka. Odbudowa Dachu spowodowana jest zniszczeniem dachu po 

wichurze jaka miała miejsce w dn. 19.02.2022 r.  

 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

mailto:gmina@somianka.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/somianka
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− rozbiórkę obróbek blacharskich, 

− demontaż rur i rynien spustowych, 

− demontaż łat, krokiew i konstrukcji drewnianej dachu,  

− rozbiórka uszkodzonych kominów wentylacyjnych, 

− utylizacja odpadów powstałych podczas przeprowadzonych prac,  

− naprawa dwóch kominów dymowych z rur kwasoodpornych, 

     Zakres napraw i budowy dachu obejmuje: 

− odtworzenie konstrukcji drewnianej dachu o tych samych przekrojach krokiew, 

− wykonanie naprawy wieńca wokół budynku, 

− naprawa uszkodzonych ścian pod murłatami, 

− mocowanie wieńca do stropu za pomocą kotew stalowych, 

− wykonanie izolacji z folii polietylenowej pod pokrycie dachu, 

− wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, 

− ręczna impregnacja całej konstrukcji dachu środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi, 

− ołacenie dachu łatami drewnianymi, 

− pokrycie dachu blachodachówką w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, 

− budowa kominów, 

− wykonanie obróbek blacharskich, 

− montaż rynien i rur spustowych, 

− montaż płotków przeciwśniegowych na dachu, 

− obłożenie kominów blachą powlekaną, 

− miejscowa naprawa elewacji. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w: 

- Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;    

                             

Decyzją nr 24/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie z 

dnia 22.02.2022 roku nakazano Gminie Somianka uporządkowanie terenu katastrofy 

budowlanej budynku szkoły usytuowanego na działce nr 355/2 położonej w 

miejscowości Somianka, gmina Somianka poprzez wykonanie robót: 

1. Odtworzenie zniszczonej części pokrycia dachowego, orynnowania dachu i 

instalacji odgromowej budynku; 

2. Uporządkowanie terenu w obrębie zaistniałej katastrofy budowlanej. 

 

Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie 

wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. 

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania                                        

i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  

Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość 

wykonanych robót.   

2. Na podstawie art. 99 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji 

kosztorysowej i SWZ.  Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub 

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, 

znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 
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przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych 

i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.  

3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

określonych w dokumentacji kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 Ustawy. Wykonawca obowiązany 

jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, 

że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Tam, gdzie w dokumentacji kosztorysowej oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały 

wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których 

mowa w art. 101 ust. 1-3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od 

założonych w niniejszej Specyfikacji i dokumentacji kosztorysowej.  

5. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń 

lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno – użytkowych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są 

obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób 

wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 

 

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez  

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty 

budowane (np. roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę lub inne roboty 

towarzyszące związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) przez cały okres 

realizacji danej roboty wynikającej z przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie to 

dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub 

jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją roboty budowlanej 

objętej zakresem niniejszego zamówienia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie 

charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które 

winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zobowiązanie nie dotyczy 

kierowników budowy i robót. 

2) Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży 

Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio 

czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie 

umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez dane osoby 

przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników (zawierający dane: imię i nazwisko, 

stanowisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu), celem 

wypełnienia powyższego zobowiązania. 
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3) W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować 

zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Pkt 

2 stosuje się odpowiednio.  

4) Oświadczenie o którym mowa w pkt 2 i 3 powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   

w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

5) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa                   

w pkt 1 w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

7 dni  od otrzymania wezwania. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / 

podwykonawcę / dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  i 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) do okazania zanonimizowane dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek                    

i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; 

6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w pkt 

1 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi 

czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę   i 

będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ  (kary umowne, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych 

- możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z  przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy). 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ 

dalszego podwykonawcę obowiązku wskazanego w pkt 1.Wykonawca zobowiązany jest 

umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych 

wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie 

realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
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do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, 

jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które 

będzie oceniane zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający ustala minimalny 

wymagany termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę gwarancji na wykonane 

roboty budowlane oraz użyte/ dostarczone materiału na okres 36 miesięcy, licząc od dnia 

bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin 

gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/ dostarczone materiały na okres 

maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający 

obliczając ilość punktów w kryterium „długość okresu gwarancji”, będzie traktował taki 

zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy. Do umowy 

również zostanie wprowadzony termin gwarancji na wykonane roboty budowalne oraz 

użyte/ dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego 

końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę 

dłuższego okresu gwarancji). 

8. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

45.26.12.00-6    – wykonanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 

3 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

19. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami zamówienia 

odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 

obcych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 sierpnia 2022 roku.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane zostały we 

Wzorze umowy – stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 
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V. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7), 

8), 9) i 10) ustawy Pzp. 

3) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 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. z 2022 r. poz. 835) 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

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

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

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

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1745),  

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy PZP wyklucza się: 
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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. 

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

7) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się 

Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

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

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

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

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 

6 lub ust. 3 pkt 2-7, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub zamawiającym; 
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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. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2)  w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. h, 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, ust. 3 pkt 2, 3, 4 i 6, na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

6) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

7) w przypadkach, o których mowa w 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. z 2022 r. poz. 835). 

  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, i ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 

zero groszy). Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia.  

 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie 

spełnia na podstawie złożonych dokumentów. 

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 

waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 

pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia, w którym zostanie on opublikowany. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 

finansowych.  

 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskaże, że: 

a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę o charakterze 

i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. zadania polegającego na 

naprawie/budowie dachu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto 

każde zadanie. 

- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ 

umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na 

doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i 

konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 

możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie 

konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
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np.: umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 

wykonawcę faktur. 

- Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy 

doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót 

budowlanych od wymaganych od Zamawiającego. 

- Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach 

odrębnych kontraktów (umów/ zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 3 i 4 niniejszej SWZ zostaną spełniane 

wyłącznie, jeżeli: 

1) w przypadku określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt 3 warunek zostanie spełniony, jeżeli 

jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie; 

2) w przypadku określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit. a warunek oceniany będzie 

łącznie, co oznacza prawo do wykazania przez każdego z członków konsorcjum po 

co najmniej jednej wykonanej robocie budowlanej, przy czym, każde z wykazanych 

zamówień musi opiewać na kwotę odpowiadającą wartości i zakresowi zamówienia 

wskazanej przez Zamawiającego; 

3) w przypadku określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit. b warunek zostanie spełniony, 

jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi 

powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponował tymi osobami. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów 

trzecich 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,    

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go 

z nim stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
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4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa rozdz. VI ust. 1 pkt 4 niniejszej SWZ, oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

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

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

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

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

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. 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. 

 

VIII. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja)  

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. 

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

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

wykonają poszczególni wykonawcy. 
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4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

IX. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi podwykonawcy/podwykonawcom.  

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw 

firm podwykonawców w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ). 

 

X. Podmiotowe środki dowodowe 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020r. poz. 2415).  

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

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

- brak podstaw wykluczenia: 

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

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

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
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się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w lit. a i b  powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składnia ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków 

lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 

innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składnia ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

    - spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

5)   dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty; 

6)   wykaz robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SWZ, spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 
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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; 

 

3. Podmioty zagraniczne: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust.2 pkt 3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 

ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

ich złożenia. 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę 

lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu  komunikacji elektronicznej określonych w rozdz. X SWZ, w 

zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

2452). 

 

XI. 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  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako 

„Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy 

składania ofert). 

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.kozon@somianka.pl (nie 

dotyczy składania ofert). 

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

5.  Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

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

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

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

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


Nazwa zamówienia: „Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance”   

 

18 
 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 

informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po 

których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

7.  Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/somianka    

dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający odpowie 

niezwłocznie za pośrednictwem Platformy na stronie dotyczącej danego postępowania na 

zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom 

postępowania, którym przekazał SWZ oraz zamieści treść pytania i odpowiedzi na 

Platformie 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 odpowiednio ofert albo ofert 

podlegających negocjacjom. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

11. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna 

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

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

13. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 
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XII.   Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

1) W sprawach proceduralnych: 

Marcel Kozon, tel. (0-29) 74 187 90 wew.  54 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8:00 

– 16:00, wtorek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00, e-mail m.kozon@somianka.pl  

2) W sprawach merytorycznych: 

Milena Milewska, tel. (0-29) 74 187 90 wew.  41 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 

8:00 – 16:00, wtorek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00, e-mail m.milewska@somianka.pl  

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać 

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. 

3. 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. 

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

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w 

Ostrowi Mazowieckiej oddział w Somiance: numer 28 8923 1076 0600 0824 2006 

0006 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr Kz.272.8.2022.”, 

2) gwarancjach bankowych, 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 299). 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego.  

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w 

terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem 

potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać 

również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 

6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez 

dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 

7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie 

obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać 

Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów 

ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 

mailto:m.kozon@somianka.pl
mailto:m.milewska@somianka.pl
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2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

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

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6)  beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16b, 

07-203 Somianka; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 

treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

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

zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum); 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona . 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3)  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 

jego wniesienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 



Nazwa zamówienia: „Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance”   

 

21 
 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z 

żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 

ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XIV. Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu 

składania ofert do dnia 28.06.2022 r. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, 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. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, powoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w SWZ 

1. Oferta winna być: 

a) sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SWZ) w 

języku polskim, 

b) złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli za 

pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/somianka , 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

2. W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na 

Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty 

Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka
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pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w 

przycisk Przejdź do podsumowania). 

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -od 1 lipca 2016 roku”.  t.j. wyrażonego 

przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić. 

4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 

XAdES. 

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 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), jeżeli wykonawca, wraz z 

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

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę 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. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem Na język polski. 

11. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę: 

1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

- .zip 

- .7Z 

4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików   

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

10) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków. 

13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 

15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest 

Wykonawca: 

1) „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ. 

2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do SWZ. 
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3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie 

przedmiaru robót stanowiący - załącznik nr 7. 

4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta 

jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 

dołączonych do oferty). 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla 

Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 

6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta 

z zasobów innych podmiotów. 

7) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty 

budowlane/dostawy  lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. 

8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 

Wykonawca zastrzega takie informacje). 

9) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód 

wniesienia wadium. 

13.Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka na stronie dotyczącej odpowiedniego 

postępowania do dnia 30.05.2022 r. do godz. 10.00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 

na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu 

na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka
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63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

XVII. Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10.15. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

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

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie w sekcji 

„Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVIII.  Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty 

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Za wykonanie zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. W  formularzu  oferty  należy  podać  całkowitą cenę  netto zamówienia, kwotę podatku 

VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za  

realizację  zadania. Cena oferty powinna być ustalona jako suma iloczynów wszystkich 

wycenionych pozycji przedmiaru robót i cen jednostkowych. Wartość brutto wynikająca 

z wycenionego przedmiaru robót musi być zgodna z ceną ofertowa podaną w formularzu 

oferty przetargowej.  

4. Cena zamówienia dla poszczególnych zadań zamówienia powinna być obliczona  na  

podstawie kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o dokumentację kosztorysową, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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przedmiar robót i projekt umowy. Zamawiający informuje, iż przedmiar przekazany 

Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy 

składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni 

sprawdzić zgodność przedmiaru z pozostałymi częściami dokumentacji kosztorysowej. 

Nie wniesienie zastrzeżeń przez Wykonawcę w w/w zakresie  skutkuje obowiązkiem 

wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą 

techniczną.  

5. Całkowita  cena  brutto  zawarta  w  formularzu  oferty  służy  do  celów porównania 

złożonych ofert, a w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, stanowić będzie  

maksymalną  wartość  umowy.  Płatność będzie dokonywana wg ilości rzeczywiście 

wykonanych  robót. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji.   

6. Roboty, które nie zostaną wyraźnie wymienione w przedmiarze (a w związku z tym nie 

będą odrębnie przez Wykonawcę wycenione), lecz są opisane w dokumentacji 

kosztorysowej, muszą być zawarte w cenach innych pozycji „wycenianego przedmiaru 

robót” i nie będą odrębnie płacone. 

7. Wykonawcę obowiązują następujące wymagania w zakresie czytania i zastosowania 

przedmiaru robót: 

a) przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla 

Wykonawców stanowiącą część specyfikacji warunków zamówienia i umową; 

b) opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako 

ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze 

tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być 

wykonane według: 

- obowiązujących przepisów technicznych, 

- wiedzy technicznej, 

- wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją 

umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) przed wstawieniem cen do każdej pozycji w kosztorysie robót, Wykonawca 

powinien  zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi; 

d) ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu robót muszą 

obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, 

niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami, a 

także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru 

nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to 

koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w 

cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru; 

e) ceny umieszczone w kosztorysie ofertowym winny zostać podane do dwóch miejsc 

po przecinku; 

f) wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek 

części kosztorysu robót; 

g) w kwocie wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić koniecznie koszty 

wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, załadunku, 

transportu i ręcznego rozładunku materiałów; 



Nazwa zamówienia: „Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance”   

 

27 
 

h) tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca 

niewypełnione i odpowiednio oznaczone (na przykład, przez wykropkowanie), 

wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, 

maszyny itp.; 

i) KNR-y podane w Przedmiarze robót są tylko pomocnicze dla Wykonawcy. 

8. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie zamawiającego lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen                              

w  kosztorysie. 

9. Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego, aby Wykonawca załączył kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

kalkulacji szczegółowej (jeśli zajdzie taka konieczność).  

10. Cena  ofertowa  musi  obejmować  całość  kosztów  robót  i  wydatków  niezbędnych  

do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją 

techniczną, na warunkach i w zakresie określonym w projekcie umowy i SWZ oraz 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m. in.: 

1) koszty ogólne, w tym m. in.: 

- koszty organizacyjne, utrzymania i odpowiedniego zabezpieczenia placu 

budowy, 

- opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewania, woda, ścieki), 

- koszty organizacji i utrzymania swojego biura (zaplecza), 

- koszty utrzymania czystości na placu budowy i wokół placu budowy, 

2)   koszty materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu, 

3)   koszty pracy sprzętu, 

4)   koszty personelu zatrudnionego przy realizacji zamówienia, w tym m. in.: 

- wynagrodzenia wraz z narzutami, 

- urządzenia i wyposażenia stanowisk pracy, 

- zakwaterowania, delegacji i dojazdów, 

-  wyposażenia i przeszkolenia bhp, 

-  transportu i łączności, 

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób lub podmiotów 

(podwykonawców); 

5) koszty utylizacji i gospodarki odpadami oraz materiałami pochodzącymi                            

z rozbiórki; 

6) koszty prowadzenia dokumentacji wykonania robót w trakcie budowy oraz koszty 

opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej; 

7) koszty przeprowadzenia wszelkich prób i badań sprawdzających, zgodnie                       

z obowiązującymi normami i przepisami 

8)  zysk Wykonawcy.  

11. Poszczególne składniki ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
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12. Zakłada się, że wykonawca uwzględni również inne warunki lokalne, rozpoznane we 

własnym zakresie.  

13. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 

14. Z wykonawcą którego oferta będzie najniższa za całość zadania zostanie podpisana 

umowa. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku 

nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 

poz. 685 ), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować 

mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP). 

 

XIX. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów: 

1) K1  – cena – 60 pkt 

2) K2 – długość okresu gwarancji – 40 pkt 

• liczba punktów w kryterium – cena 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru  

 

                                    cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych 

liczba punktów badanej oferty = .......................................................... x 60 

       cena oferty badanej 

• liczba punktów w kryterium – długość okresu gwarancji, będzie przyznana w 

następujący sposób: 

-   36 miesięcy – 0 pkt 

-  48 miesięcy  –  20 pkt 

-  60 miesięcy  –  40 pkt 

3. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 

36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może 

przedłużyć termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone 

materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego 

odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, 

Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „długość okresu gwarancji”, będzie 

traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy. 

Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji na wykonane roboty 

budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 

bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez 

Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 

5. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach. 

6.  Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru: 

Lp = K1 + K2 

gdzie: 

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 

           K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „długość okresu gwarancji”. 

7. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do 

dwóch miejsc po przecinku). 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

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

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego nr konta: 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana 

należycie. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp). 

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

12. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości 

zabezpieczenia. 

13. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

 

XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 

do SWZ. 
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2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp  oraz wskazanym we Wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, 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 za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Ochrona danych osobowych  

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Somianka, Somianka – Parcele 

16b, 07-203 Somianka reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej 

iod@somianka.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Kz.272.8.2022 na 

„Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance” 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zawarciem, 

realizacją oraz egzekucją umowy; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

mailto:iod@somianka.pl
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września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana 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; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

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

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

czym prawo do ograniczenia przetwarzana nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewniający korzystanie ze środków ochrony prawnej lub w celu 

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

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

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

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

RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

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

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO.  

 

XXV. Załączniki  

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 –  oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5-   Podwykonawstwo 

Załącznik nr 6– Wzór umowy 

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót 
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