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Nr sprawy: ZP. GEOTU 1. 2021 

Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa  Sp. z o.o. 

ul. Kościelnicka 44 

99-210 Uniejów 

Telefon: 63 288 95 20  

Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl. 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 ). pn.: 

 

„WYKONANIE PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW  

W UNIEJOWIE” 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym:  https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz Opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem  2021/BZP 00170551/01 z dnia 2021-09-06  publikacja obowiązkowa.  

Zatwierdziła: 

PREZES GEOTERMII UNIEJÓW  

 

UNIEJÓW 01. 09. 2021 

 

mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego  

 

1. Nazwa Zamawiającego: Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o  

ulica: Kościelnicka 44 

kod miejscowości: 99 – 210 Uniejów 

telefon: 63 288 95 20 

strona internetowa zamawiającego: http://geotermia-uniejow.pl/ 

adres: e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl. 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek: 8.00 – 16.00 

wtorek – piątek: 7.00 – 15.00 

 
2.  Dane dotyczące komunikacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:  

adres strony internetowej – https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

adres strony internetowej – : http://geotermia-uniejow.pl/ 

adres poczty elektronicznej bok@geotermia-uniejow.pl.  

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków 

zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia: ✓ https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; http://geotermia-uniejow.pl/ 

Identyfikator postępowania nadawany przez platformę e-zamówienia stanowi Załącznik nr __do niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia.  

Numer identyfikacyjny postępowania generowany przez miniPortal (ID) stanowi Załącznik nr___ do 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.   

3. Klauzula informacyjna  

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia  Uniejów, im Stanisława 

Olasa  z siedzibą  ul. Kościelnicka 44, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax , adres e-

mail:  bok@geotermia-uniejow.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, 

kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832; 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit.  

http://geotermia-uniejow.pl/
mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.szpital.turek.pl/
http://geotermia-uniejow.pl/
mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://geotermia-uniejow.pl/
mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
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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 przetargu nieograniczonego. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez 

okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., 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: 

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); 
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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  

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym  
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 
negocjacji.  

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).  

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

w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania robót budowlanych.  

6.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało:   

 
a)  Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem Ogłoszenie nr 2021/BZP 

00170551/01 z dnia 2021-09-06 publikacja obowiązkowa.  

b) udostępnione  na  stronach  internetowych  Zamawiającego:  

http://geotermia-uniejow.pl/ w dniu 06.09.2021r  

c)  dodatkowo wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą będą dostępne na 

stronie internetowej http://geotermia-uniejow.pl/ 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W trakcie postępowania oraz realizacji umowy, 

na każdym jej etapie oraz w każdej formie strony komunikują się w języku polskim.  

http://geotermia-uniejow.pl/
http://geotermia-uniejow.pl/
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Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem platformy Mini Portal  i poczty elektronicznej  bok@geotermia-uniejow.pl. 

8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

9. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji  stanowią jej integralną część.   

10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej  przed złożeniem oferty.  

Termin należy uzgodnić  pod numerem telefonu   502598593 

11. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych na stronie 

internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie 

się  z całością udostępnionych dokumentów zamówienia odpowiada Wykonawca.   

  

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  pn.  „WYKONANIE PRZEBUDOWY 

OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W UNIEJOWIE” w następującym 

zakresie : 

a)  Wykonanie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 

Targowej 9a i 9b w Uniejowie. Na podstawie dokumentacji technicznej .  

b) Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do działki nr 2708. Obręb 001 Miasto Uniejów  

c) Montaż wodomierzy do pomiaru wody geotermalnej  

    1 szt.  lokalizacja Lawendowe Termy  

       1 szt. Uzdrowisko Uniejów Park  

d) usunięcie nieszczelności sieci ciepłowniczej w lokalizacji zrzutu bezpośredniego wody z odwiertu 

wydobywczego Uniejów PIG/AGH-2 oraz założenie zasuwy ze stali kwasoodpornej.  

 

2. Roboty budowlane należy wykonać  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowiącą załącznik Nr  10  do SWZ,  

z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób 

zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi  oraz zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie;  

3. Opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania dla niej akceptacji Zamawiającego, wykonanej 

w zakresie i skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej wszystkie zmiany wprowadzone realizacją 

zamówienia, w tym zawierającą inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów, sieci  

i instalacji wraz z połączeniami obiektowymi; oraz spisu dostarczonych elementów wyposażenia 

instalacyjnego.. 

4. Organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych (narad roboczych)  

w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji postępu i zaawansowania prac, weryfikacji 

przyjmowanych rozwiązań a także zgodności wykonania zadania z dokumentacją projektową   

w siedzibie Zamawiającego lub na terenie placu budowy minimum raz w tygodniu w celu weryfikacji 

postępu i zaawansowania robót budowlanych, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań 

 i dostarczanych materiałów a także zgodności wykonania zadania z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. Na narady robocze wymagane jest zaproszenie przedstawicieli Zamawiającego oraz 

mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
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wszystkich osób których określony zakres prac aktualnie dotyczy. Wykonawca sporządza na bieżąco 

protokoły z narad roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom. 

5. Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji na 

dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego na warunkach zawartych  

w załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w Formularzu oferty zgodnie  

z deklaracją wykonawcy, tj. nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja jest udzielana na warunkach 

określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.  

 

Ponadto: 

a) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie 

wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych;  

c) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody  

(i odprowadzenia ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów  

w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, - Zamawiający wskaże 

 i udostępni opomiarowane miejsca poboru mediów; doprowadzenie wymaganego zasilania 

na potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów 

pozostaje po stronie Wykonawcy; 

d) zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo przebywających na 

terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia przedstawicieli Zamawiającego oraz 

organów kontrolujących realizację robót budowlanych; 

e) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego składowania 

odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym; 

f) zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony 

przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić  

z przedstawicielami Zamawiającego;  

g) Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do zastosowania  

w ramach inwestycji rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych na każdym 

etapie wykonywania zadania, pod warunkiem nie odebrania zadania o ile okaże się że projekt 

lub roboty budowlane zostały zrealizowane niezgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych 

kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień 

umowy (załącznik Nr 5 ). 

i) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego jak  

i przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji. 

 

Zaleca się oferentom przeprowadzeniem wizji lokalnej oraz szczegółowe zapoznanie się z treścią 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez 

Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych 

błędach i/lub przeoczeniach. 
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6. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie uwarunkowań realizacji robót  został określony 

przez Zamawiającego w załączniku Nr-4 do SWZ – Szczegółowa Specyfikacja Technicznej /SST/ 

7. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach (w tym w dokumentacji projektowej, 

SST)  pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., – Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykorzystania produktów równoważnych. I tak:  

 

Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji projektowej. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają 

służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony 

(zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych;  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego 

rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:   

a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,  

b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych  

z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,   

c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych 

w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,  

d) rozwiązań materiałowych,   

e) innych  informacji  potwierdzających  równoważność  proponowanych 

 rozwiązań równoważnych.  

Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca 

Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia 
produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. 

8. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach 

jakościowych, posiadające te same walory techniczne, użytkowe  

i funkcjonalne oraz takie których producenci zapewniają taką samą obsługę serwisową co materiały 

wskazane przez Zamawiającego.  

9. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego,  

w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.  

10. Wytyczne dotyczące parametrów równoważności załączone zostały do dokumentacji projektowej 

adekwatnie do branży której dotyczą. Niektóre elementy określone precyzyjnie przez projektanta  

w dokumentacji za pomocą nazw własnych lub pochodzenia wyrobu wskazane zostały ze względu na 

konieczność zachowania kompatybilności realizacji zadania z istniejącym wyposażeniem 
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Zamawiającego. Warunkiem koniecznym zastosowania rozwiązań równoważnych w tym zakresie jest 

możliwość współpracy nowych elementów z już istniejącymi. Po stronie Wykonawcy pozostaje ryzyko 

zapewnienia współpracy w przypadku zmiany producenta/dystrybutora etc. wyposażenia 

powielanego/rozszerzanego w stosunku do istniejących elementów. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wymuszenia na wykonawcy wymiany dostarczonych wyrobów lub wymiany (ujednolicenia) 

istniejącego systemu w przypadku problemów w zakresie współpracy lub kompatybilności nowych  

i istniejących elementów infrastruktury z systemami sterowania i wizualizacji włącznie.   Zamawiający 

nie dopuszcza braku kompatybilności lub współpracy pomiędzy nową i istniejącą częścią infrastruktury 

ze względu na np. odmienne przyłącza, system metryczny/calowy etc. 

Niektóre elementy określone precyzyjnie przez projektanta w dokumentacji za pomocą nazw 

własnych lub pochodzenia wyrobu wskazane zostały ze względu na konieczność dokonania obliczeń 

technicznych opartych na parametrach deklarowanych przez producenta. W przypadku jeśli z 

przedstawionej dokumentacji technicznej nie można wywieść równoważności proponowanego 

rozwiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dokonania zamiennych 

obliczeń technicznych w celu wykazania równoważności.   

 

 Kod CPV  

 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych 

 i elektroenergetycznych, autostrad dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

45111200-0-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 

b zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 

c uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika 

budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 

d uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 

e wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 

f oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

g zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

h utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

i zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

http://www.cpv.enem.pl/pl/45000000-7
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j wywozu i utylizacji odpadów i gruzu.  

k zgłoszenia wykonanych robót do odbioru 

l przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 

realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 

m uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

n Wystąpienie i uzyskanie pozwolenia od zarządcy drogi na  wejście i prowadzenia robót w pasie 

dróg publicznych  

m  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót  

13. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących 

czynności  

w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót – bezpośrednie wykonywanie 

robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, z wyłączeniem czynności polegających na 

wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub 

innymi robotami budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób  wykonujących wskazane 

wyżej czynności. 

14.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełnienia powyższego wymogu : 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego 

oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności. W wykazie 

podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji 

zadania w określonym zakresie.  

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych  

do zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy  

o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym 

do SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy 
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Rozdział IV– Podwykonawstwo  

1. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 462 ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

3.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

5.Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

Rozdział V– Termin wykonania zamówienia  

1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: 1,5 miesiąca od dnia 

podpisania  umowy .  

2.  Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy zawiadomieniu  

Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

- niezbędne dokumenty związane z budową, 

- przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  

i Polskimi Normami, 

- kosztorys powykonawczy  

4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi 
przedstawić szkice geodezyjne i oświadczenie o złożeniu przez geodetę inwentaryzacji 
geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.  

5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia  
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Rozdział VI – Warunki udziału w postępowaniu  

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

zasadach określonych w Rozdziale VII 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 wynika 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: 

Zamawiający wymaga posiadania kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi i kierownika budowy do  kierowania robotami w specjalności inżynieryjno 

drogowej  

 

b)Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

  

A. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

ciepłowniczych lub wodociągowych , która pełnić będzie funkcję kierownika budowy 

i kierownika robót;  

B.  1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie , która pełnić będzie 

funkcję kierownika robót.  

Zamawiający dopuszczę możliwość łączenia funkcji przez jedną osobą w przypadku, gdy 

jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Uprawnienia,  

4o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz. 1333). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im 

kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku 

Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 

poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania  

w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją  

o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób. 

 

Uwagi:  
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na 



  

   
Str. 12 z 35  

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.  
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz. 220).  
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być 
potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 
usług transgranicznych.  
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie.  

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. 

Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów 

uprawnień lub kwalifikacji.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza 

łączne spełnianie warunku przez Wykonawców 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. 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 

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

stosunków prawnych.   

6.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.  

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

8. Zamawiający ocenia, 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  

w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

9.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.   

10 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 żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

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

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

12. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

13 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden  

z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.   

Rozdział VII –Podstawy wykluczenia   z postępowania  

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.tj; 

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

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

 b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
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 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 wykonania 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. poz. 769),  

 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) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

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

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
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6) 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.  

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

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 

i 6 p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 

2 p.z.p.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

Rozdział VIII –  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

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

oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust.1  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 3a do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, 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 

dowodowych, 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 konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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 potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 
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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 i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - warunki zostały określone w Rozdz. VI pkt 2 

ppkt. 4 lit a  specyfikacji- załącznik nr 6 do SWZ  

3) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego  warunki zostały określone w Rozdziale VI pkt 2 

ppkt 3 specyfikacji 

4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

 w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

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

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki określone zostały w Rozdziale VI pkt 

2 ppkt. 4 lit b  specyfikacji -  załącznik nr 7 do SWZ 

5 ) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym 

mowa w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego-  zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ  

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 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p 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. 
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6. Poleganie na zasobach innych podmiotów  

    1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

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

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

 

  2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt, 1niniejszego rozdziału  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 (Załącznik 2a i Załącznik 3a do SWZ).  

3) Zamawiający ocenia, 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, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy.  

4) 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 żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

   5)  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki 

dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 1) pkt 5) powyżej dotyczące tych podmiotów, 

potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

 

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 wspólnie występujący  



  

   
Str. 18 z 35  

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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VI  SWZ.  

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

których mowa w pkt. 1 SWZ niniejszego rozdziału , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Rozdział IX – Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.   

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, 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 

p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 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 zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy 

przekazują: 
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 poprzez Platformę, miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal , oraz poczty elektronicznej,  

4.  Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, 

wymaga posiadania konta na ePUAP. 

5.  Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne 

związane z korzystaniem z Platformy:  

1) Posiadanie konta na e PUAP.  Wykonawca posiadający konto na e PUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do  formularza do 

komunikacji. 

2)  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

oraz Regulaminie EPUAP. 

3)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

4) Za datę przekazania oferty wniosków zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na e PUAP.  

5) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi do 

niniejszej SWZ.  

6) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty 

elektronicznej.  

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pan Jacek Kurpik tel. 502598593 

Pan Mariusz Łukasik tel. 505785312 

7)  W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują  się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Dane postępowania można wyszukać 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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również na liście wszystkich postępowań  miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

9) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą w szczególności składania oświadczeń, wniosków (nie 

dotyczy składania ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

10) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail bok@geotermia-uniejow.pl. , prezes@geotermia-uniejow.pl. 

11) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany 

w punkcie  10. niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Sposób sporządzania 

dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu 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 oraz rozporządzeniu 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.  

12)  Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

13)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

14)  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

15)  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 wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

mailto:bok@geotermia-uniejow.pl
mailto:prezes@geotermia-uniejow.pl
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wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

16)  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

17) )Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

18) Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo 

sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

19) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 18), przekazywane  

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych 

w przepisach ww. ustawy lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

20)  Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

21) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument elektroniczny przekazuje się ten dokument.  

22) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

23) Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje w przypadku:  
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- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowani – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca w zakresie ww. 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca, lub wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą;  

Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz.  

24) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, , niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

25) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje w przypadku:  

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie ww. dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

-,oświadczenie lub zobowiązania udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca, lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  

- pełnomocnictwa - mocodawca  

Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz.  

26) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
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równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

27)  Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać wymagania określone w § 10 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu.  

28) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę dokumenty.  

 

Rozdział X– Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  

  

Rozdział XI – Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert,  tj. do dnia 20.10.2021r., przy  czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert.  

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

związania ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  Zamawiający  przed  upływem terminu związania 

ofertą,  zwróci  się  jednokrotnie  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. W   przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie terminu związania 

ofertą,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  następuje  wraz  z  przedłużeniem  okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

  

Rozdział XII – Opis sposobu przygotowywania ofert  oraz wymagania formalne dotyczące 

składanych oświadczeń i dokumentów  

I. Informacje ogólne  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  za pośrednictwem Platform MiniPortal sam lub 

jako członek (partner) wykonawców składających ofertę wspólną. Platforma szyfruje oferty w taki 

sposób, aby nie można było zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.  
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2. Ofertę, a także oświadczenia  o jakich  mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

3. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne 

stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do 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 

(Dz.U. 2017r. poz.2247).  

II. Wymogi formalne.  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu 

Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

 

• Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie dołączonych przedmiarów  

i dokumentacji– Załącznik nr 1a  do SWZ.  

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na 
zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli 
dotyczy.  

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na 
zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli 
dotyczy.  

• Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 
składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 9 do SWZ).  

• Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku  składania oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

2.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.  

3.. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy –

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze 

skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy  

4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 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 
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wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje 

należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

 i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

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

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

III. Oferta wspólna  

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 w postaci elektronicznej. 

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

oświadczenia ( załącznik 2 i 3)  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

 o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, 

które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na 

wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w rozdziale VIII ust 4  przy czym:  podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 

ust 4 pkt 2,3 ,4  składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują 

spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust.2  SWZ.  

 

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie MiniPortal pod 

adresem:  w zakładce „OFERTY"  do dnia 21.09.2021 r. do godz. 12:15.   



  

   
Str. 26 z 35  

2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie), tj. 

kliknięcie w drugim kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym przejściu procesu 

platforma wyświetli komunikat o tym, że oferta została złożona.  

3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę.  

4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 

21.09.2021 r. o godz. 12:30.  

5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku  awarii  tego  

systemu,  która  spowoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert  w terminie  określonym  przez  

Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi  niezwłocznie  po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni na   stronach   internetowych 

prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie 

zamówienia.  

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronach internetowych 

prowadzonego postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

  

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.  

2. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SWZ  

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty robót 

przygotowawczych, wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty 

związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji 

zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. Cena 

ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w dokumentacji 

projektowej oraz wzorem umowy. Cena ta obejmuje całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty związane z realizacją 

inwestycji, nie ujęte w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, dokumentacji 

projektowej  a niezbędne do wykonania niniejszej umowy, to jest robociznę wraz z kosztami 

towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty 

wszelkich dostaw i usług, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, 

magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i 

inne opłaty związane z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, 

uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, , 

koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej, podatek VAT, 

ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu 

budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, 
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dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru 

końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano montażowych do 

stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, , 

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób testów, 

badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat 

technicznych, ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych wad w przypadku uszkodzenia 

jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i 

gwarancji, koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz 

wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją niniejszej 

umowy niezbędne do jej należytego wykonania.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 

nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 

w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź 

inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w dokumentach 

zamówienia, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu 

zamówienia, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub 

nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy  

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

po przecinku.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

8. Umowa będzie zawarta na całość robót, zgodnie z materiałami określającymi przedmiot 

zamówienia. Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym do 

specyfikacji wzorem umowy.  

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

 

 

Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:  

a) Cena - 60 %  

b) Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres  rękojmi za wady – 40 %  

2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 60%: 

     cena najniższa brutto* 
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C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

  cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Zasady oceny ofert w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres  

rękojmi za wady (waga 40 %) – (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji i rękojmi 60 

miesięcy ):  

 

                                                                           Okres gwarancji badanej oferty  

ocena oferty w kryterium Kg = 100 x-------------------------------------pkt x 40  %  

………………………………………..       maksymalny okres gwarancji  

 

Podany przez oferenta okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady 

stanowić będzie max. 40  punktów w 100 punktowej skali ocen.  

Wymagana przez Zamawiającego minimalna długości okresu gwarancji, na który Wykonawca 

przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 60 miesięcy. Maksymalny okres 

gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 72 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.  

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 i okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres  rękojmi za wady stanowić będą ocenę 

danej oferty: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium Okres gwarancji 

na który Wykonawca przedłuża okres  rękojmi za wady = liczba punktów oferty. Oferta może 

uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu 

ofertowym przedłuży termin gwarancji  i rękojmi o więcej niż 72 miesiące , Zamawiający dla 

przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy 

termin przedłużenia gwarancji i rękojmi, czyli 72 miesiące.  

4. Wynik:  

a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów 

określonych w pkt. 1.  

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze.  

c) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  
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d) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4 lit. c, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

  

Rozdział XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 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 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVII SWZ. 

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

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

przez Zamawiającego. 

  

Rozdział XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% 

ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:   

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) 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.   

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia najpóźniej z dniem podpisania umowy.  
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6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je 

na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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.  

7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz zamawiającego.  

8. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi.   

9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.   

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (jeżeli dotyczy).   

11. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego nie powoduje upadku 

podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.  

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

Rozdział XVIII – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na takich warunkach  

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do 
specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy podlega 
unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p. Umowa zawarta 
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 
danych zawartych w ofercie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają 
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na 

zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 

- termin płatności faktury 30 dni. 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  
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1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 
dokumentacji projektowej,  

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji projektowej. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 
wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,  
2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na 
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 
opóźnienie w postępie robót,         a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 
temu zapobiec.  
6.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  
1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, w tym 

klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób  i 

sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające  ze względów 

technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę  wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 

budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na 

warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 

nie uzasadnia zmiany umowy. 

3)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi 

odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty  wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn  nie zawinionych przez Wykonawcę. 

4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych  obiektów czy 
elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych  robót przez poprzednich 
wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy.  
5)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa  
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6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego, które 
to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy 
terminowe wykonanie umowy,  
7)wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,  
8)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,  
9)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie,  
7.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu umowy.  
8.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 
osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.  
10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie 
Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże 
on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału  
w postępowaniu.  
11.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), 
jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie 
umowy. 
12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które 
uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej 
wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
13.Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy oraz 
szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej 
umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę. 
14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i 

zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i 

przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

15. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

16. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone  w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe 

(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 
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17. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian 

umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod 

rygorem utraty prawa żądania zmiany 

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

pisemnej. 

Rozdział XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

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

konkursu 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 przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

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 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu 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. 

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 

elektronicznej, 
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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 

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

2.  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 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

dalej "sądem zamówień publicznych". 

4.  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 p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

 

Rozdział  XX– Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.  

 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  Przedmiot robót budowlanych objętych postępowaniem stanowi obiektywną całość. 
Brak jest możliwości dokonania dodatkowego podziału zamówienia, gdyż wystąpiłyby nadmierne 
trudności, związane z realizacją robót budowlanych. Wprowadzenie na budowę dwóch lub większej 
liczby wykonawców, których działania należy koordynować, mogą doprowadzić do opóźnień  
w realizacji prac, a tym samym opóźnienia całej inwestycji.  W takiej sytuacji problematyczne byłoby 
również dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

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

5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy.  
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7.Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.  

8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

9.W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 1 

sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia.  

10 INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Nie dotyczy 
 

Rozdział XXI – Wykaz załączników do specyfikacji  

Załącznik nr 1 -    Formularz ofertowy   

Załącznik nr 1a-    Zbiorcze zestawie kosztów  

Załącznik nr 2 -     wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu – 

Wykonawca 

Załącznik nr 2a -     wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu – 

Podmioty na zasoby których powołuje się  Wykonawca ( jeżeli dotyczy)  

Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania  – 

Wykonawca 

Załącznik nr 3a – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania  – 

Podmioty na zasoby których powołuje się  Wykonawca ( jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z 

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

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5  -  Wzór umowy 

Załącznik nr 6-    Wykaz robót  

Załącznik nr 7-   Wykaz osób  

Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,  

o którym mowa w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego 

Załącznik nr 9 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji                 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia( jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 10  -  Dokumentacja techniczna, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, przedmiar i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

  
  


