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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

GMINA SUSZ 

ul. Józefa Wybickiego 6 

14-240 Susz     

Tel.: 55 278 60 15 

NIP: 744 166 08 29 

Adres e-mail: susz@susz.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

https://platformazakupowa.pl/pn/susz  

Godziny pracy:  

Poniedziałek: 7.00 – 15.00 

Wtorek: 7.00 – 15.00 

Środa: 8.00 – 16.00 

Czwartek: 7.00 – 15.00 

Piątek:  7.00 – 15.00 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Susz, z siedzibą  

w Suszu przy ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, z którą można kontaktować się pisemnie 

na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: susz@susz.pl  lub telefonicznie pod nr 55 278 60 

15. 

2)   administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@susz.pl . 
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp.. 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 przepisanych ustawy pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8)   posiada Pani/Pan: 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
mailto:susz@susz.pl
mailto:inspektor@susz.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

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

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

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) 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: 

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

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

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

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

RODO;  

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, z możliwością  prowadzenia 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy pzp.  

1) W przypadku prowadzenia negocjacji – Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zapra-

szanych do negocjacji ofert (art. 288 ust.1).  

2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poin-

formuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:  

a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryte-

rium oceny ofert i łącznej punktacji,  

b) których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3) Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zama-

wiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji 

oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia 

treści ofert.  

4) Podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Za-

mawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom 

przewagę nad innymi. Negocjacje mają charakter poufny.  
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5) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający poinformuje o tym fakcie równocześnie wszystkich 

Wykonawców, których oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone 

oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.  

6) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:  

 nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania;  

 sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone, a także termin otwarcia tych ofert.  

7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 

oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego 

w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym  

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowie-

dzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży 

on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej ko-

rzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż 

oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wy-

konawców, o których mowa w art. 94 pzp.  

7. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywa-

niu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:  

 roboty budowlane, elektryczne i sanitarne  

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

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter robót 

budowlanych. Podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań różnych Wyko-

nawców realizujących poszczególne czynności w ramach zamówienia, co mogłoby poważnie za-

szkodzić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikają-

cych z udzielonej gwarancji. Zakres zamówienia i jego wartość umożliwia ubieganie się o zamó-

wienie Wykonawcy z sektora średnich, małych a także mikro przedsiębiorstw. 

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

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Dobudowa pomieszczeń technicz-
nych, sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w 
dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem `zamówienia”. 
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2. Opis przedmiotu zamówienia : 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
1/  BRANŻA ARCH-KONSTR. 
1.1 Roboty ziemne 
1.2 Fundamenty 
1.3 Podkład pod posadzki 
1.4 Ściany murowane -konstrukcyjne  
1.5 Ścianki działowe 
1.6 Konstrukcja dachu 
1.7 Pokrycie dachu 
1.8 Tynki i okładziny ścian wewnętrznych 
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa 
1.10 Malowanie okładzina sufitu 
1.11 Podłogi i posadzki 
1.12 Elewacja 
2/ BRANŻA SANITARNA 
2.1. Instalacja wodociągowa 
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
2.4 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
3/  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
3.1 Wewnętrzne linie zasilające 
3.2 Rozdzielnice elektryczne 
3.3 Montaż gniazd wtykowych 
3.4 Oświetlenie wewnętrzne 
3.5. Instalacja odgromowa 
3.6 Pomiary elektryczne 
3.7 roboty remontowe w części istniejącej 

3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CVP:  

45000000-7 - Roboty budowlane  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45262520-6 - Prace dotyczące robót murarskich 

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45410000-4– Tynkowanie 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumen-

tacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

SWZ oraz wzorze umowy. 

 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji, szczegółowej specyfikacji 

technicznej, ustaleń ze SWZ, zgodnie obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budow-

laną oraz minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.  

 

5. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 95 ustawy pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności  

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne 

6. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez 
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niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie 

później niż w terminie 10  dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu 

wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy (załącznik nr 7 do SWZ)  

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 

8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania 

Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

9. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 95 i 134 ust. 2 pkt 14 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm., zwana dalej „ustawą Pzp” 

10. Zastosowanie w specyfikacji technicznej oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków 

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

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie 

oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku 

Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty 

posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji 

projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest 

obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021poz. 2351 z późn. zm.). 

12. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu 

ofertowego wg załączonego do SWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy 

wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do 

przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i 

przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca. 

 

2. W celu umówienia wizji lokalnej, należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komuniko-

wania się z Wykonawcami. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych czę-

ści zamówienia. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wyko-

nawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwyko-

nawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. (pkt. 

12 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ) 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 

1) Termin rozpoczęcia robót : po podpisaniu  umowy 

2) Termin zakończenia robót :  do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kom-

pletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

w załączniku nr 4 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-

nika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

4.1.) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające 

swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.  

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówie-

nia”, należy rozumieć budowę, rozbudowę, przebudowę obiektów budowlanych o wartości min. 

300.000,00 zł brutto (każde zadanie). 

4.2.) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawo-

dowych niezbędnych do wykonania zamówienia: 

a) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno -  budowlanej pełniący jednocześnie rolę kie-

rownika budowy o minimalnych wymaganiach: 

-  wykształcenie wyższe lub średnie, 
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- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wy-

konywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane w/w specjalności. 

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne speł-

nianie warunków przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaga-

nych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności za-

angażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospo-

darcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których za-

chodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

 w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. 

 w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,9,10 ustawy pzp 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.  

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI  SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWAN IU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania (art. 125 ust. 1 pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

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

wodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie 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 konku-

rencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdza-

jącymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postę-

powaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 

nr 3 do SWZ; 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 
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i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załącze-

niem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależ-

nych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;  

-  załącznik nr 5 do SWZ; 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

nia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wyko-

nywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - za-

łącznik nr 5A do SWZ; 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wyma-

gane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik 

nr 5B do SWZ 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonaw-

ców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu). 

 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

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

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-

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

o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zama-

wiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składa-

nych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonom icznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 
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2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadcze-

nia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania  

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny pod-

miotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dyspo-

nował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ.  

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdol-

ności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wyka-

zanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie za-

chodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wyko-

nawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego pod-

miotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał  

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X SWZ. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZA-

MÓWIENIA ( 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 za-

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

oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 



Postępowanie znak: ZP.271.1.2022 
 

12 
 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I OD-

BIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w usta-

wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zau-

fanym lub podpisem osobistym.  

3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załączni-

kiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mini-

malnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-

nimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełno-

mocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektro-

nicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .doc .docx .xls 

.xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozsze-

rzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

6. UWAGA !!! 

Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

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

skutecznie. 

7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 

eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

8. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację pod-

pisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w for-

macie PAdES.  

 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o 

typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym. 

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

9. 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.  
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10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość pra-

widłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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

12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie za-

mówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpi-

sanie każdego ze skompresowanych plików.  

14. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z ko-

niecznością odrzucenia oferty. 

15. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie  

za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dostępną pod adresem: https://platforma-

zakupowa.pl/pn/susz i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie 

dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert). 

16.  W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komu-

nikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: susz@susz.pl (nie dotyczy składania ofert). 

17.  Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

18.  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.goo-

gle.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

19. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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,  

b) komputer klasy PC lub MAC,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet 

Explorer, 

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,  

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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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20. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/susz dokumenty 

określone w przepisach ustawy Pzp.   

21.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

22. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ  

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

na stronie dotyczącej danego postępowania.  

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

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpły-

nął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

24. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wnio-

sek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie 

ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

25. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu skła-

dania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ  

26. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

27. 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. 

28. 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.  

29. 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”). 

30. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowa-

nia, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podej-

mowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się  

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platforma-

zakupowa.pl/strona/45- instrukcje  

31. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: Ewa Karwowska, tel. 55 278 60 15 wew. 56; 

2)  w zakresie merytorycznym:  

 Tomasz Pacan - tel. 55 278 60 15 wew. 29 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTY-

CZĄCE SKAŁDANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli doty-

czy); 

3) dowód wniesienia wadium – jeżeli jest ono wymagane; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właści-

wym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Reje-

stru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właści-

wego rejestru.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektro-

nicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę po-

winien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010  

ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platforma-

zakupowa.pl/strona/45- instrukcje  

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie prze-

widuje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamó-

wienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określo-

nymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

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

po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

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

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obo-

wiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

dziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowa-

dzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4.500,00 zł 

(słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy). 

 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert należy je 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 p.z.p.  
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Suszu 

nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 

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

Zamawiającego. 

UWAGA !!! : Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa pkt. 3 ppkt. 2-4, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej 

wraz z ofertą.  

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wa-

dium; 

3) 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 poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego po-

stępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Susz. 

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

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubie-

gających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wy-

konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. 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 wa-

dium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złoże-

nia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu zwią-

zania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania:   

https://platformazakupowa.pl/pn/susz  do dnia 07.02.2022 r. do godziny 09:00. 

 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r. o godzinie 09:30.   

 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępo-

wania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowa-

nia 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. 

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

SOBU OCENY OFERT 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert                

na podstawie następującego kryterium: 

L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena (C) 60 pkt 

2. Gwarancja (Gw) 40 pkt 

 

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

3.1)  W kryterium „Cena” (C): 

                   cena najniższa brutto* 
               C =  ----------------------------------------------  x 60 pkt 

       
cena brutto oferty badanej 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu ofertowym” (załączniku nr 1 do SWZ). Określona 

w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3.2) W kryterium „Gwarancja” (Gw): 

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Gwarancja” – 40 pkt 

Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów za poszczególny okres gwarancji ogó-

łem: 

a) 36-41 miesięcy gwarancji   – 5 pkt 

b) 42-47 miesięcy gwarancji – 10 pkt 

c) 48-53 miesięcy gwarancji – 20 pkt 

d) 54-59 miesięcy gwarancji – 30 pkt. 

e) 60  i więcej miesięcy gwarancji – 40 pkt. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Maksymalny okres gwarancji proponowany przez Zmawiającego wynosi 60 m-cy. 

UWAGA: 

 - Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy zostanie uznana za niezgodną z warunkami 

zamówienia, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. 

- Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów  

w kryterium. 

- W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i zastosuje 

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została po-

prawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca 

w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci ofertę na podsta-

wie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy pzp. 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 6 „Formularza ofertowego” 

(załącznik nr 1 do SWZ). Okres gwarancji należy podać w miesiącach  np. 36, 37, 38 ….itd. miesięcy. 

4. Ocenę oferty (Of) stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru:  

Of= C + Gw 

gdzie: 

Of- ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną; 

C- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium cena; 

Gw- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium gwarancja; 
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5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg powyższego wzoru. Zamawiający 

może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 

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

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem nastę-

pującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w 

dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się  w górę. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed pod-

pisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesie-

nie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu na-

stępujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedo-

starczenia – dotyczy wszystkich części postępowania :  

 Kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnie-

niami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków wła-

ściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą 

pełnić funkcję kierownika budowy (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów za-

granicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki 

obowiązek). 

 Kosztorys ofertowy wg załączonego do SWZ przedmiaru robót. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie za-

mówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

brutto za przedmiot zamówienia tj....................................zł. 

2. Zabezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć w dniu podpi-

sania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ……………… 
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4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawia-

jącego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach 

jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

b) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od dnia upływu okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy wystąpi koniecz-

ność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofer-

cie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia ter-

minu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

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 - Załączniki nr 4 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-

tym w ofercie. 

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

oferty. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi kon-

kursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 

konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego prze-

pisów ustawy pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpi-

sanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsię-

biorców. 

3. 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 ob-

owiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wnie-

sione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kpię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicz-

nej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX  

rozdziału 3 ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wy-

znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 5A 

Wykaz robót budowlanych 

Wykaz osób 

Załącznik nr 5B Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 

Załącznik nr 6 

 

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wyko-

nawcy 
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Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

 

 


