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Gmina Panki 

 

 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ) 

 

 

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych określonych w art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz.U z 2021 poz. 1129 t.j) na zadanie pn.: 

 

 

 

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci 

 

współfinansowane jest ze środków budżetu województwa śląskiego na rok 2021 na 

zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – budowa i 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

 

 

(Znak sprawy: ZBI.271.06.2021) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

 

Gmina Panki zwany dalej „Zamawiającym” 

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, woj. śląskie 

NIP: 574-20-54-525, REGON: 151398356 

nr telefonu (34) 317 90 35, nr faksu (34) 317 90 62  

Godziny urzędowania Urzędu Gminy w Pankach: 

Poniedziałek, Wtorek, Środa: godz. 7:30 – 15:30  

Czwartek: godz. 7:30 – 16:30  

Piątek: 7.30-14:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /ej631a8kyr/skrytka znajdująca się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Adres poczty elektronicznej [e-mail]: zamowienia@panki.pl 

Strona internetowa zamawiającego [URL]: https://www.panki.pl/pl/ 

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA [URL]: 

http://www.bip.panki.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W związku z tym zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES. 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

ZWIERZYNIEC TRZECI 

4.1. Zakres prac: roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku OSP 

Zwierzyniec Trzeci obejmujące w szczególności: 

• docieplenie ścian nadzienia metodą lekką mokrą- materiał styropian fasadowy 

grafitowy λ ≤ 0,031 W/mK grubość 14 cm; powierzchnia docieplanych ścian ok. 

156,92 m2, 

• docieplenie ościeży metodą lekką-mokrą – materiał styropian fasadowy grafitowy 

λ ≤ 0,032 W/mK grubości 3 cm.  

• wykonanie elewacyjnych tynków silikonowo-silikatowych wodozmywalnych 

antygrzybicznych , pas cokołowy tynk mozaikowy, - powierzchnia ok. 156,92 m2, 

• docieplenie dachów skośnych metodą wypełnienia przestrzeni międzykrokwiowych 

- materiał - granulat z wełny mineralnej λ ≤ 0,042 W/mK. o grubości 24 cm; 

powierzchnia docieplanego stropu ok. 130 m2, 

• wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,3 W/m2K, powierzchnia wymienionych drzwi ok. 2,70 m2, 

• wymiana bramy garażowej na stalową o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 

W/m2K, powierzchnia wymienionych drzwi garażowych ok. 11,80 m2, 

• wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, odwodnienia dachu, z 

blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm powlekanej, 

• demontaż istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz montaż 

nowych,  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.panki.pl/pl/
http://www.bip.panki.pl/
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• wykonanie pomiarów skuteczności działania ochrony instalacji odgromowej, 

• demontaż istniejącego daszku i zabudowę nowego z poliwęglanu, 

• Wykonanie napisu OSP Zwierzyniec Trzeci - materiał styrodur gr. 5 cm, 

 

4.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej 

lub STWiOR, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto 

odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, 

to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej 

normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie 

technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych 

występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

  Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, 

poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej 

wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i 

innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez 

których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania, w 

szczególności: 

1) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz 

poniesienie kosztów z tym związanych, 

2) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: 

• innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową, 

• dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika 

budowy. 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i 

sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienie 

kosztów z tym związanych. 

• zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. 

Nr 47, poz. 401). 

3) Zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do posesji w miejscach prowadzenia robót. 

4) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy. 

5) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z 

tym związanych. 

 

4.4.  Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i 
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p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z 

należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej 

jakości. 

4.5.  Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem 

budowlanym” oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej. 

4.6.  Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne 

dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

4.7.  Na każde żądanie Inspektora Nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony), lub 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych 

materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty 

(kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję 

krajową. 

4.8  Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać 

robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

(jeżeli zostanie ustanowiony), lub Zamawiającego. 

4.9. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

4.10. Gwarancja: 

Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, a także zamontowane materiały i 

urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w 

przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). 

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w 

projekcie umowy. 

4.11. Ubezpieczenie: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

szkód wyrządzonych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego 

w projekcie umowy. 

4.12. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących 

względów: 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że 

aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcić do 

dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym 

zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się 

od tzw. Progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie 

zamówień podlegających dyrektywie – a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części z 

następujących względów: 

a) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. 

Rozdzielenie robót budowlanych groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami 

organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy i etapy 

robót wykonywanych przez różnych wykonawców, 

b) przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców niemożliwe 

byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego 
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wykonywania robót przez wielu wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu 

odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC), 

c) przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie 

jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych 

elementów inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez innego 

Wykonawcę, 

d) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty 

inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę 

użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie 

sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania 

wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego, 

e) zastosowanie rozwiązań różnych wykonawców spowodowałoby brak możliwości 

ustalenia zasad objęcia poszczególnych elementów gwarancją i rękojmią, 

f) każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby 

poziom wydatków Zamawiającego, 

g) podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej z części 

postępowania zagroziłoby terminowemu rozliczeniu projektu, bowiem nawet realizacja 

pozostałych części nie zapewniłaby osiągnięcia wskaźnika projektu.  

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, 

że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 

względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 

Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności 

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem 

typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich 

przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca 

powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, 

jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej 

podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani 

sądowemu. 

4.13.  Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261320-3 Kładzenie rynien  

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421148-3 Instalowanie bram 

 

4.14. Źródła finansowania zamówienia: 

Zamawiający informuje, iż zamówienie współfinansowane jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 

ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność 

ochotniczych straży pożarnych w 2021r.”  

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

5.1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po 

podpisaniu umowy; 
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5.2. zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: w terminie 

2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

 

7. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY 

SKŁADANIA OFERT).  

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@panki.pl We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający 

i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. 

ZBI.271.06.2021.  

7.2.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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 (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

Uwaga:  

Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem 

powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie 

zamawiającego:  

p. Rafał Kapuścik tel.  34 317 90 35 wew. 30 – w zakresie przedmiotu 

zamówienia, 

p. Michał Ujma, tel.  34 317 90 35 wew. 30, email: zamowienia@panki.pl – w zakresie 

procedury  

w godzinach pracy Urzędu Gminy Panki 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 19.10.2021r. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:  

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty 

należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że 

 są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

mailto:zamowienia@panki.pl
mailto:zamowienia@panki.pl-
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Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. 

dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 

ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący 

oświadczenie dotyczące odpowiednio: 

a) wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz 

każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się 

Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 

punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).   

3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca 

będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe 

środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz musi określać w szczególności: 

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. 

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) 

wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

 

11. ZŁOŻENIE OFERTY. 

11.1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku”. 
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11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar  przesyłanych plików wynosi 150 

MB.  

11.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 

elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR) zawierających 

ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje 

przed czynnością jej zaszyfrowania. 

 Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień 

Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-

w-postaci-elektronicznej.pdf 
Ofertę należy złożyć w oryginale. 

 Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. 

W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie 

nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11.4. Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

11.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

11.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

11.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 10.4. SWZ, 

w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

11.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

11.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

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

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu.  

11.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 670). 

Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 816). 

11.11. Termin składania ofert: do dnia 20.09.2021r. do godziny 12:00 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

12. OTWARCIE OFERT. 

12.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021r. o godzinie 13:00 

12.2.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania.  

12.3.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych 

w ofertach. 

 

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 

109 UST. 1 USTAWY PZP. 

13.1.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.  

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), 

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.2.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.   

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje 

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 

punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 

Art. 109 ust. 1 pkt:  

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

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

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

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

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

8)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

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

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

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

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

podmiotowych środków dowodowych; 

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

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

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

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

jak  również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej 

wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 

faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 8%, wszelkich 

robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, wykończeniowych 

i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu 

budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy 

(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wykonania niezbędnych 

rusztowań, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do 

porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, koszty ubezpieczenia budowy 

na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Kosztorysu ofertowego nie należy składać. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

1) cena ryczałtowa brutto – 80%; 

2) długość okresu gwarancji – 20%. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

(Cmin/Cb * 80%) * 100 + (Gb/24 * 20%) * 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej (Przykład: zaoferowano 

gwarancję 36 miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; 

zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to 

Gb=24); 

24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji; Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.  

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie 

dodatkowo punktowany. 
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100 – stały wskaźnik. 

Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom. 

 

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających 

się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry 

wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. 

Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z 

eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot 

zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą 

przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot 

zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z 

wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do 

zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze 

przekraczającej 60%. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji 

o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania 

przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX 

ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

 

18. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

18.1.  Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

co najmniej: 

- jednej roboty  budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie 

budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub zamieszkania 

zbiorowego o wartości robót co najmniej 70.000,00 zł brutto (słownie: 

siedemdziesięciu tysięcy złotych),  

albo 

- jednej roboty  budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynku 

o wartości robót co najmniej 70.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 

złotych). 
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W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż 

PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu 

NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie 

w walutach innych niż PLN). 

 

 

UWAGA: 

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „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.” 

 

18.2.  Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

UWAGA:  

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220). 

 

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

UWAGA:  

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania 

tych podmiotów, o których mowa w punkcie 10.3 SWZ.  

 

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.  

 

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95. 

22.1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  
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Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, 

w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście 

wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

22.2.  W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) inne dokumenty; 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez 

przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione 

na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

22.3.  Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione 

na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary 

umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie 

musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 

wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie  

 

24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.  

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM.  

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.  

 

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.  
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Zamawiający nie wymaga ani przeprowadzenia wizji lokalnej ani sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 

u zamawiającego. 

 

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się 

odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.  

 

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

 

31. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

32. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

33. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, 

W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.  

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu, ani możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych. 

 

34. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę 

dla danej części zamówienia wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej 

w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299); 
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6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Panki:  

Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział Panki 

Nr 53 8248 1012 2002 0130 0013 0008 

Tytuł przelewu: „Znak sprawy: ZBI.271.05.2021” 

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu: 

-  w oryginale w postaci papierowej albo  

-  przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, 

w postaci elektronicznej na adres: zamowienia@panki.pl  

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 

że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie 

maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze 

wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności 

sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad 

w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez 

dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna 

z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO. 

35.1.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do 

przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 

podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia 

dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu - przed datą końcowego 

rozliczenia z zamawiającym, najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 

zapłatę - oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 

wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 

wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikających 

z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich 

projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na 

roboty budowlane bez względu na ich wartość.  

35.2.  Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość brutto jest 

mniejsza niż 10.000,00 zł, bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

 

36. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

mailto:zamowienia@panki.pl
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Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci 

 prowadzonym w trybie podstawowym; 

1) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej 

„ustawa Pzp”; 

2) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

3) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

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

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

6) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 



Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert 

na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyniec Trzeci 
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W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 

2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Wzór umowy. 

2. FORMULARZ OFERTOWY – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do 

oferty. 

3. Wzór oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum 

(w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. 

SWZ) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Pzp (punkt 13.2. SWZ) – do wypełnienia 

odpowiednio przez: wykonawców; każdego ze wspólników konsorcjum 

(w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki 

cywilnej; podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i załączenia do oferty. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 

5. Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego stanowi załącznik do ogłoszenia 

o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.panki.pl/pl/ 

1) Dokumentacja projektowa, 

2) Przedmiar robót, 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

https://www.panki.pl/pl/

		2021-09-03T13:40:27+0200




