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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 
I. ZAMAWIAJĄCY : 

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II 

„WZRASTANIE” w Lipniku z/s w Łopuszka Mała 13 

37-220 Kańczuga   

NIP 7951561960  Regon 650038953 

tel. 16 648 1221  fax 16 648 39 99 

https://wzrastanie.com.pl  

wtzprzeworsk@wp.pl 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany                                

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem                   

o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/     
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie publiczne na w/w budowlane udzielone zostanie na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm./dalej Pzp 

tj. w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert.  

Wartość zamówienia poniżej progów unijnych /zamówienie klasyczne/. 
 

Adres skrzynki e-PUAP: EPUAP /MPrzeworsk/skrytka    

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MPrzeworsk  

Specyfikacja (SWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/  od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są: PRACE ZABEZPIECZAJĄCE FUNDAMENTY, REMONT ZAPLECZA 
MAGAZYNOWEGO, GABINETU REHABILITACJI I WYMIANA WYKŁADZIN PCW                                      

W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRZEWORSKU. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia - Zamówienie zostało podzielone na trzy Części tj. 

 
Część 1 - Izolacja pionowa ścian budynku:  

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wykopy z wywiezieniem urobku 
3. Odbicie tynków z oczyszczaniem ścian 

4. Tynki i izolacje  
5. Docieplenie ścian piwnic 

6. Warstwy podsypkowe  
7. Ułożenie płyty odbojowej 

 

Część 2 - Roboty remontowe zaplecza magazynowego 
1. Skucie tynków z przygotowaniem podłoża  

2. Nowe tynki i przecierki 
3. Warstwy wyrównawcze i izolacyjne  

4. Posadzki z cokolikami  

5. Wymiana wypustu żeliwnego  
6. Gruntowanie i malowanie powierzchni 

 
 

https://wzrastanie.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MPrzeworsk
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Część 3 - Roboty posadzkowe 

1. Rozebranie posadzek i boazerii 
2. Przetarcie istniejących tynków 

3. Posadzki z cokolikami 

4. Gruntowanie i malowanie powierzchni 
5. Demontaż i montaż wyposażenia 

6. Wywiezienie materiałów po remoncie  
 

3. Przewidywany zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia dla poszczególnych części 

określa dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
 

4. Wszelkie roboty powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz                         
z zachowaniem zasad BHP.  

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                        
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                     

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
 

6. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących roboty związane z izolacją pionową ścian budynku w Części 1 zamówienia; 

roboty związane z remontem zaplecza magazynowego w Części 2 zamówienia; roboty posadzkowe                  

w Części 3 zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

Dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp 
mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę  
– 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 i zakres obowiązków pracownika. 

Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

 

6. kod CPV    
(Wspólny Słownik Zamówień)  

45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6      Roboty izolacyjne 
45442100-8      Roboty malarskie 
45432112-2      Kładzenie nawierzchni 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie należy wykonać w terminie do  

Część 1 -15.10.2021 r. 
Część 2 – 15.11.2021 r. 

Część 3 – 15.11.2021 r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego  

 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału                                      
w postępowaniu dotyczące:  
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1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena 

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

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

wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena 

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

 
3)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej; 
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 

 a) posiada doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie 
rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto,/ a roboty 

te wykonane były w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie; (Zał. Nr 6 do SIWZ) 
 
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia: 

- w którym upływa termin składania ofert;  
- złożenia podmiotowego środka dowodowego, w przypadkach, o których mowa w art.  455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Pzp. 

 
b) dysponuje lub będzie dysponował:  

 
- osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                              

(tj. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;  

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych 
powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach  określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane   

w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.)                     
lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).  
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp 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, 

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) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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; 

 
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. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 

ust. 1 Pzp 
 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 
1. Do oferty Wykonawca dołącza OŚWIADCZENIE stanowiące Zał. Nr 2 do SWZ o niepodleganiu 

wykluczeniu i  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty - jeżeli dotyczy/: 
 
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.  
Forma oświadczenia:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców. 
Szczegóły i wymagania określono w Rozdz. VII ust. 5 SWZ. 
 
2)  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów                     

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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(Zał. Nr 3 do SWZ), (jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby). 
 

Forma zobowiązania:  
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 
 
3) 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 - (Zał. Nr 4 do SWZ), (jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania 

przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)  
 

Forma oświadczenia:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby. Szczegóły i wymagania określono w Rozdz. VII ust. 5 SWZ. 
 
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa                   
w art. 117 ust. 4 Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy (Zał. Nr 5 do SWZ), (jeśli dotyczy tj. 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).  

 
Forma oświadczenia: 
Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców.  
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 
 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych tj.: 
 

1) Wykazu 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 wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; /roboty budowlane polegające na 

budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł.,/, 
a roboty te wykonane były w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie; (Zał. Nr 6 do SWZ) 

 

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                                  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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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; (Zał. Nr 6a do SWZ) 
 

3. OFERTY WSPÓLNE 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału                          

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu. 
4. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: 
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie 

b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania 
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje                                    

i korespondencję. 
8. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę 

wspólną. 
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę 

spółki cywilnej. 
 

4. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 
 

1. Zgodnie z art. 118 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
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 nimi stosunków prawnych. 

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

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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. 

4.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa 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; 
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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. 

5. 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. 

6.  Zgodnie z art. 123 Pzp Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału                                   
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z OŚWIADCZENIEM, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,                       

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
8.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych                    

w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. VII 

ust. 2 pkt 2 SWZ.  
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają Oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy                
 

5. ZGODNIE Z TREŚCIĄ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII              
z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz.2415)  podmiotowe 

środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa 
się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  
 

1)  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi 

podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
 

2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

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

mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą; 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
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b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 
 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 2, może dokonać również notariusz. 

 

5) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt  2-4, należy rozumieć dokument elektroniczny 
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
 

6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, 

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

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

 
8. INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 2415) 

 
1) Formularz ofertowy, 

2) Kosztorys ofertowy uproszczony  
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy (jeśli dotyczy tj. 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). 

4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).  

 
VIII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl                

- ePUAPu /Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa Miasto Przeworsk, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Urzędu Miasta Przeworsk: 

EPUAP/MPrzeworsk/skrytka (Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta ze skrzynki Urzędu 

Miasta Przeworsk, na którą można kierować wszelką korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem i należy złożyć ofertę) 

- poczty elektronicznej wtzprzeworsk@wp.pl 

Komunikacja z wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji 

dotyczących postępowania na stronie internetowej zamawiającego pod adresem  
http://wzrastanie.com.pl    

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Pani Emilia Pelc tel. 16 648 39 99 

e-mail: wtzprzeworsk@wp.pl  

 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(94)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://wzrastanie.com.pl/
mailto:wtzprzeworsk@wp.pl
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formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 
„Formularza do komunikacji”.  
 

4. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  
 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi                
150 MB.  

 
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

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

przekazania na ePUAP.  
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY 

SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami                
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie zmiana lub wycofanie oferty), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

 
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 

wtzprzeworsk@wp.pl 
 

3. 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 wskazany w pkt 2 adres email. 

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). 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Nie wymagane 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 08.09.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania 

ofertą jest dzień, w który upływa termin składania ofert. 

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

określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 

mailto:wtzprzeworsk@wp.pl
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 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 ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej specyfikacji Ofertę 
należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.  

 
2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  
 

3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, 

bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie  zgodnej z niniejszą SWZ.  
 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta 

Przeworska) i udostępnionego również na miniPortalu.  

5. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, szyfruje ofertę i wysyła 

ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP 
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –  Urząd Miasta Przeworska) i udostępnionych również na 

miniPortalu.  

 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności. Sposób złożenia 
oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.   

 

7. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi być podpisana przez osoby uprawnione 
do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.  

 
8. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie 

jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.   

 
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – 
Urząd Miasta Przeworska) i udostępnionego również na miniPortalu.  

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  
 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 

10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

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

12. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej 

zaszyfrowane pliki.  

 

13. 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.  

 
14. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdz. VII ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę.  
 

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

 
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na miniPortalu  

 
17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godz. 10:00. 

 
2. Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy miniPortal. 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021 r. o godzinie 10:30.  

 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.   
 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyżej określonym terminie, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 
6. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Cena ofertowa winna w sobie zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone 

na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie 
ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.  

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach 

towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 178) poprzez wskazanie                             
w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia  (wg załącznika nr 1 do SWZ). 

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami niniejszej specyfikacji 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
5. Cenę oferty, obejmującą wszystkie koszty, należy określić przy założeniu, że wartość robót nie 

podlega waloryzacji w trakcie realizacji robót. 
6. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                        

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
stosownie do treści art. 223 ust. 2 uPzp.  

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 

części składowych, w szczególności w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 uPzp.  
9. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% 

od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

10.  Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzieli 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

11.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., 

wysokość minimalnej stawki godzinowej od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 18,30 zł. 
12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć.  
13. W powyższym przypadku wykonawca ma obowiązek w formularzu oferty:  

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  

zamawiającego, bez kwoty podatku;  
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w każdej części 

zamówienia tj. 
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1) Cena za przedmiot zamówienia – waga  60 %  

 
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru: 

 

                                      najniższa cena ofertowa 
                       Cena =  --------------------------------- x 60 pkt 

                                        cena oferty badanej 
 

2) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty - waga 40 % 

 
Kryterium – gwarancja i rękojmia na wykonane oceniana będzie w następujący sposób: 

 gwarancja na okres 36 m-cy – 0 pkt 

 gwarancja na okres 48 m-cy – 20 pkt 

 gwarancja na okres 60 m-cy – 40 pkt 

 
Minimalna gwarancja i rękojmia wymagana przez Zamawiającego na wykonane roboty 36 m-cy. 

 

2. Dane dotyczące kryteriów oceny ofert Zamawiający uzyska z oferty Wykonawcy. W przypadku                
nie wypełnienia w formularzu oferty pozycji dotyczących okresu gwarancji i rękojmi, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji i rękojmi                       
tj. 36 m-cy. 
 
3.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tzn. taką która uzyska najwyższą liczbę punktów            

w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie  
wykonawców którzy złożyli oferty o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- podając  uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
1) Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał                              

od Wykonawców:  
 

a) Wykonawca, w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, 
zobowiązany jest przekazać zamawiającemu przed zawarciem umowy odpowiedniego 

pełnomocnictwa jako dokumentu elektronicznego lub jeżeli  dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

b) Konsorcjum, którego oferta została wybrana do przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej 
wspólną działalność jego członków, 

c) Spółka cywilna, której oferta została wybrana do przedłożenia zamawiającemu umowy spółki 
cywilnej  
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy w siedzibie 

Zamawiającego, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Zał. Nr 3 do SWZ. 
4. Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarcie umowy następuje w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.  
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie.  
7. Zamawiający nie później niż w terminie  30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające 

informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania (art. 309 uPzp).  
 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRŚCI TEJ UMOWY 
 

Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych w projekcie 

umowy, będącym załącznikiem Nr 7 do SWZ Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ zostaną 

dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty.  
 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach 

wskazanych poniżej:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

a) klęski żywiołowe;  
b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 
robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 
typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 
trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  
1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  

a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy,  
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie budowy,  
f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 

nadmierny hałas itp.  
g) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 



 
 

str. 16 
SWZ -Prace zabezpieczające fundamenty, remont zaplecza magazynowego, gabinetu rehabilitacji i wymiana wykładzin PCW  
w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku. 

h) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 

zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  
1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,  
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 

wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  
c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  
a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 
wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 
wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  
a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            

a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   
b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 

środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  
c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 

warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 
wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  

d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  
e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 
w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           
w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  
d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  
f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
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h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  
n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 
projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 

budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  

3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.   
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez 

przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność 
zmiany umowy.  

6. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem 

nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  
7. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 

wynikających z Ustawy Pzp.  
8. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na 

realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 

z późn. zm.).  
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 
 

XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
XX. UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 i 8, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 dotychczasowemu 

wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od daty udzielenia 

zamówienia podstawowego. 
 

XXII. OFERTY WARIANTOWE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Adres poczty elektronicznej: wtzprzeworsk@wp.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/     

 
XXIV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP 

 
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę                                

i podwykonawcę na podstawie stosunku osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. osób wykonujących 
roboty związane z izolacją pionową ścian budynku w Części 1 zamówienia; roboty związane z remontem 

zaplecza magazynowego w Części 2 zamówienia; roboty posadzkowe  w Części 3 zamówienia przez cały 
okres wykonywania tych czynności.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:   
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:  
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                          

o pracę,  
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 i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                     

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 projektu 

umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.   

 
XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s w Łopuszce Małej 13, 37-220 Kańczuga, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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pow. Przeworski tel/fax (016) 642-44-48, reprezentowana przez Zarząd e-mail: 

fundacja@wzrastanie.com.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wzrastanie.com.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Prace 
zabezpieczające fundamenty, remont zaplecza magazynowego, gabinetu rehabilitacji i wymiana 

wykładzin PCW w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku” w celu archiwizacji. 
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c 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 

L119 z 04.05.2016 r., str1) zwanego dalej „RODO”, w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019z późn. zm.). 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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. Okresy te dotyczą 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie 

zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

6. Osoby, których dane dotyczą posiadają: 
 

 
 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust2 RODO 

 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
 

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

8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
10. Padanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niedopełnienie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub 

odrzuceniem oferty. 
 
XXVI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub                               
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności.  

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:  nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub 

miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcy,  
cen lub kosztów zawartych w ofercie.  

4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje 
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  
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SWZ -Prace zabezpieczające fundamenty, remont zaplecza magazynowego, gabinetu rehabilitacji i wymiana wykładzin PCW  
w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku. 

5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 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, tj. wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

 

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie wymaga, ani nie przewiduje możliwości złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2 Pzp 
7. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 
zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

 

Załączniki do SWZ 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie art. 125 ust. 1 Pzp 
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia art. 117 ust. 4 Pzp 
4. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez Podmiot udostępniający art. 125 ust. 5 Pzp  
6. Projekt umowy 
7. Dokumentacja techniczna  i Przedmiary robót  
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