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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIAT SULĘCIŃSKI 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na 

roboty budowlane pn.: 

 

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski   

 

Nr postępowania: DZ.272.1.2023.KGry 

 

 

 

 

 

 

LUTY   2023r.  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Sulęciński 

ul. Lipowa 18a 

69-200 Sulęcin 

telefon: +48 95 755 52 43  

fax:        +48 95 755 55 57 

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

dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski   

Godziny pracy:   

poniedziałek 800-1700  

od wtorku do czwartku 730-1530  

piątek   730-1430 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

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

ustawy p.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

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

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji 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 2022 r. 

poz. 1510) obejmują następujące rodzaje czynności: roboty budowlane. 

9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 7).  

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

11. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia według 
załączonego programu funkcjonalno-użytkowego  

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulęcinie polegająca na przebudowie wraz z rozbudową i częściową rozbiórką 
budynku biblioteki pedagogicznej WOM na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                   
w Sulęcinie w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie”  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowym  stanowiącym załącznik 
nr 9 do SWZ. 
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UWAGA: W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca 

ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie. 

Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą: używane, odczytywane  

i interpretowane według następującego pierwszeństwa: 

1. Umowa 

2. Formularz oferty 

3. Niniejsza SWZ 

4.  Program funkcjonalno-użytkowy  

Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach (w tym Programie  funkcjonalno-użytkowym) podana jest nazwa własna, to 

oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, 

których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich 

wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 

techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych 

materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć 

oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów 

i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na całość 

wykonanych robót budowlanych objętych umową na okres minimum 5 lata (60 miesięcy) licząc od 

następnego dnia od daty odbioru końcowego robót.  

Uwaga: wydłużenie okresu gwarancji jakości podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi  

w rozdziale XVIII SWZ. 

Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. Wydłużenie 

gwarancji jest równoznaczne z wydłużeniem rękojmi o taki sam okres. 

Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. 

Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie wyżej określonych 

terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w II etapach: 
   a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, 
    b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane  
5. W ramach poszczególnych etapów do obowiązków wykonawcy należy: 
   1) ETAP I (wykonanie dokumentacji projektowej) 

   a) wykonanie i przekazanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego,   
określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Koncepcja 
winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do realizacji przedmiotu umowy. 
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b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, której zakres określono w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy  
z uwzględnieniem wszystkich branży, przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne niezbędne dokumenty, w tym decyzje 
administracyjne oraz uzgodnienia i opracowania niezbędne do realizacji 
zamierzenia), uzyskanie na nich podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenia o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. 
Potwierdzeniem braku wad fizycznych lub prawnych przekazanej dokumentacji projektowej będzie protokół 
odbioru, o którym mowa we wzorze umowy. 
2) ETAP II (realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane) 
 
6. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych zamawiającego. Wykonawca uzgodni z zamawiającym 
wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i 
trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie 
potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu zatwierdzony projekt budowlany każdej branży oraz wykonawczy każdej branży w wersji 
drukowanej (papierowej) w 4 egzemplarzach, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia - PFU. 
7. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz kompletnej dokumentacji 
projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy) w wersji elektronicznej – płyta 
CD, DVD lub inny nośnik pamięci zewnętrznej: całość w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie 
dostępnych przeglądarkach - typ pliku PDF (kolorowy skan dokumentacji), oraz dodatkowo: część rysunkowa 
w formacie *.dwg/*.dxf, część opisowa w edytorze tekstów w formacie *.doc, część kosztorysowa zapisana w 
formacie *.kst lub ath. 

 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021 r, poz. 1129). Projekt budowlany powinien 

być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 

t.j.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać 

aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).  

 

 

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:      
        

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

42961000-0 - System sterowania i kontroli 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 
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45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 

45316230-6 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 - Roboty elewacyjne 

45451000-3 - Dekorowanie 

 
WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty odbyć wizję lokalną w miejscu gdzie ma być 

wykonywane zadanie. 

2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się  

z wykonawcami.  

V. PODWYKONAWSTWO 

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

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

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

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

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

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

stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

o zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który jest  ubezpieczony z tytułu prowadzonej  działalności 

gospodarczej na kwotę  nie mniejszą niż 500 000,00 zł, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a.  W zakresie doświadczenia: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

b. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami w zakresie:  

- robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

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

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 

państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), 

w/w osoby powinny:  

-  posiadać wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

- posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w zakresie 

posiadanych uprawnień,  

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

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

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6) Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem 

uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją 

o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, 

by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  

 

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

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

spełnianie warunku przez Wykonawców. 
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7) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8) Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem 

uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją 

o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, 

by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  

9) Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu 

o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty 

wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia,  

10) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się 

językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, 

wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich 

specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 

11) Ilekroć w treści swz jest mowa o:  

- „budowie, przebudowie lub rozbudowie” - należy przez to rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;  

- „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika 

robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

12) W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 

zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty 

wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia 

ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs 

z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez 

wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, 

zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego 

miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego 

Banku Polskiego. 

 

VIII.     PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

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

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
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IX.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1  (DO OFERTY) 

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

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

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

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

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 

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

podmiotowych środków dowodowych. 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart.125 

ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 ustawy pzp, załącznik nr 6 do SWZ  

2) W celu potwierdzenia warunku dysponowania osób, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, przewidzianych do wykonania zamówienia,  

 (PO WEZWANIU). - załącznik 5 do SWZ ; 

3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta  

zostanie najwyżej oceniona, dokumentów potwierdzających, że  wykonawca jest  ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. (PO WEZWANIU). 

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

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

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

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych 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 świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

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

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

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

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

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

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

o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

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

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

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

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Kazimierz Gryz. 
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2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski   

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

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

przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres 

poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl ,  

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6.   Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a. Posiadanie urządzenia (zalecane korzystanie z komputerów klasy PC), które pozwala na dostęp do 

sieci Internet – zalecana minimalna przepustowości łącza internetowego to co najmniej 512 kb/s 

b. wskazane jest używanie wiodących przeglądarek internetowych w możliwie najnowszych wersjach, 

c. włączona obsługa JavaScript, 

d. zainstalowany program odczytujący pliki pdf (sugerowany program to Adobe Reader), 

e. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

f. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem i w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem oraz zamieszczonej 

na stronie platformazakupowa.pl .  

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

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 

do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony  

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

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

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

10. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty wykonawca zalogował się do 

systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie 

miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie 

lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych 

na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na 

dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 

platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza 

składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną 

oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji 

wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

1) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

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

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania powinny być w języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na 

język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie  

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do 

“Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf.  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: .zip lub 7Z. 

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

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

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

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

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

20. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

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

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 

z koniecznością odrzucenia oferty. 

22. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

4) dowód wniesienia wadium (zgodnie z Rozdziałem XV); 

5) Oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – załączyć tylko  

w przypadku, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (patrz: Rozdział III pkt 1 swz) oraz 

dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań.  

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

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

udziału w postępowaniu. 

 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku) w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru  Załącznik nr 1 do SWZ.  

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

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi  

w niniejszej SWZ. (m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 

oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania 

budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy 

Wykonawcy, zorganizowania odbiorów, itp.) jak również koszty nie ujęte  bądź też wprost nie wynikające  

z opisu przedmiotu zamówienia, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Cena podana 

na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie 

należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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3. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym dla dokonania wyceny oferty z uwagi, na przyjęcie 

wynagrodzenia ryczałtowego. Dołączony do niniejszej SWZ jest on wyłącznie dokumentem 

informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni 

tylko pomocniczą funkcje zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - może być korygowane przez 

wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. 

4. Przed sporządzeniem oferty i jej wyceną należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi  

w miejscu realizacji celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej 

dokumentacji zmiany np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków 

związanych z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania 

dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac. Wykonawca 

winien zapoznać się z kompletem dokumentów składających się na SWZ. 

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

przecinku(końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 

grosza). 

6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).  

7. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać 

8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

9. 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 2021r. 

poz. 685 tj.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 

1, wykonawca ma obowiązek: 

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2)    wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

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

podatku; 

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

zastosowanie. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15  000,00 (słownie: 

piętnaście  tysięcy 00/100 złotych);   

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr 33 8369 
0008 7109 1822 2000 0070, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – „Modernizacja budynku 
biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie” 
 UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

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

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

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

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

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

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

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

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Powiat Sulęciński. 

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

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 

tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w 

przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 

14. 

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.03.2023 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

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

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.      

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium. 

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

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl  pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski  do dnia  24.02.2023 r. do godziny 9:00. 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 

przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, 

iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

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

stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 10:00 

8.  W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

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

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

 

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

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

1) Cena oferty (C) – waga kryterium 60%, punkty - 60; 

2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%, punkty - 40. 

2. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

3. Oferty oceniane będą punktowo. 

4. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:  

a) Cena (C) 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

(stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). W zakresie kryterium „Cena oferty” oferta może uzyskać 

maksymalnie 60 punktów. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium „Cena oferty”, zostanie obliczona wg wzoru:  

C = 

Cmin 

x 60 ———— 

Cbad 

gdzie: 

C  – oznacza liczbę otrzymanych punktów przez daną ofertę w kryterium cena oferty, 

Cmin – oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród badanych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Cbad – oznacza cenę brutto badanej oferty; 

 

b) Gwarancja (G) 

Ocenie zostanie poddany wydłużony okres gwarancji. Najwyżej punktowana będzie oferta Wykonawcy, 

który zaoferuje udzielenie na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji dłuższej niż określona w 

Rozdziale III pkt 3 SWZ o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów. W zakresie kryterium „Wydłużony okres gwarancji” oferta może uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium „Wydłużony okresu gwarancji” zostanie obliczona wg 

wzoru:  

 

G = 

Gbad 

x 40 ———— 

Gdop 

gdzie: 

G – oznacza liczbę otrzymanych punktów w kryterium wydłużony okres gwarancji, 

Gdop – oznacza najdłuższe dopuszczalne wydłużenie okres gwarancji (24 miesięcy),  

Gbad – oznacza okres wydłużenia gwarancji badanej oferty; 

 

Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużony okres gwarancji (tzn. 

dodatkowy okres gwarancji) podany w miesiącach przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie więcej niż o 24 

miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 25 i więcej miesięcy, 

Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 24, natomiast do 

umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie 

wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt. w niniejszym 

kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji 60 miesięcy, zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 

niniejszej SWZ. 

 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą ilość 

punktów, obliczoną wg poniższego wzoru: 

  

L = C + G  

gdzie: 
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L – całkowita liczba punktów, 

C – oznacza liczbę otrzymanych punktów przez daną ofertę w kryterium cena oferty, 

G - oznacza liczbę otrzymanych punktów w kryterium gwarancji. 

  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi 

w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

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

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

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

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 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. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej: 

platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

https://platformazakupowa.pl/
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5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

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

złożono tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy 

zobowiązany jest:  

a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w Rozdziale XX SWZ 

(najpóźniej w dniu jej zawarcia), 

b) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię Umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana 

jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

c) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych 

osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń o przynależności 

wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego; 

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

e) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego; 

 

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

Zamawiającego. 

8. 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. 

9. Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego 

skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego traktowany będzie jako odmowa zawarcia umowy, ze skutkiem zatrzymania wadium. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub 

mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość  

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

 pieniądzu, 
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 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 6 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr 33 8369 0008 7109 1822 2000 0070 z dopiskiem: ZABEZPIECZENIE – 
Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Sulęcinie Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, 

b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w rozdziale IV SWZ, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy 

wynikające z pkt. 11 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się  z terminami wynikającymi z pkt. 11 powyżej i 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta 

nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte 

żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant 

byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 
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14. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub 

zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach 

stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem),  

a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, o których 

mowa powyżej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta, 

c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego”. 

15. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

zabezpieczenie zostaje wniesione w imieniu całego Konsorcjum. 

16. Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie 

gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji na co najmniej dwa dni przed 

terminem zawarcia umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez zamawiającego wzoru gwarancji 

wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w innej 

formie przewidzianej w art. 450 ust.1 pzp, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

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

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

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

w ofercie. 

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

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

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

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

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

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 

pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)   zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

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

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6.   Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

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

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

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

"sądem zamówień publicznych". 

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

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

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  

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

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

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 

69-200 Sulęcin tel. +48 95 755 52 43, fax  +48 95 755 55 57 , e-mail: iod@powiatsulecinski.pl 

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

e-mail: iod@powiatsulecinski.pl 

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

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.., związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 

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

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

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

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

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

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

XXIV.     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 
 
Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 
  
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6 

Wykaz osób 
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

 
Załącznik nr 8 

 
Wzór umowy 

Załącznik nr 9 Program funkcjonalno-użytkowy 
 

 

Zatwierdzam: 

………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

 



DZ.272.1.2023.KGry 

24 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ OFERTOWY  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Sulęcinie 

WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę: 

........................................................................................................................................ 

KRS/CEiDG ………………………………….……… 

adres..............................................................................................................................., województwo………… 

tel. .................................................... e-mail: ……………………………… 

REGON ................................................................ 

NIP ....................................................................... 

Oświadczam(y), że jestem małym/ średnim / dużym/ ………………………………. przedsiębiorcą (niepotrzebne 
skreślić). 

 (adres do korespondencji jeśli jest inny niż powyżej 
.............................................................................................................. 

tel. .................................................. e-mail: ……………………………) 

upełnomocniony przedstawiciel 

........................................................................................................................................ 

2.    Stosownie do pobranej Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) – oferuję/oferujemy1: 
2.1.    wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto ………………...............  złotych 

(słownie:.............................................................), na którą składa się  

a. wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł  

b. podatek od towarów i usług w wysokości ……. % zgodnie z ustawą o VAT ……………….zł 

 

2.2. wydłużenie okresu gwarancji, określonego w pkt. 1.2 SWZ o …………………., (kryterium 
opisane w rozdziale XVIII SWZ)2. 

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku 

wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

4.     Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ. 

5.    Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw. podmiotów3: 

                                                           
1informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2 stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w rozdziale XVIII SWZ 
2Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 25 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną dopuszczoną 

liczbę (ilość) miesięcy – 24, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o 
równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji 60 miesięcy,. 
3skreślić jeżeli nie dotyczy 
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1. ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP, KRS/CEiDG), na 
potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….4 SWZ; 

2. ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP, KRS/CEiDG), na 
potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….5 SWZ; 

3.  (…) 

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane lub usługi w ramach 
niniejszego przedmiotu zamówienia.  

6.    Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców6: 
1)     ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP, KRS/CEiDG), któremu 

powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-     ............................................................................................; 
-     ............................................................................................; 

2)     ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP, KRS/CEiDG), któremu 
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-     ............................................................................................; 
-     ............................................................................................; 

3)     (…) 

7.    Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

8.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji inwestycji. 
9.    Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ akceptujemy bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem rozdziału XIX pkt 6. 

10.    Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ tzn. przez 30 

dni od upływu terminu składania ofert. 

11. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

12.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 

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 zwane RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13.    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SWZ załączamy 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) niniejszy wypełniony formularz oferty; 

                                                           
4podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ 
5podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ 
6W tym podmioty, o których mowa w pkt. 5 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

jeżeli będą występować w charakterze Podwykonawców 
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2) wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy/wykonawców, składane na podstawie art. 125 ust. 1 

Pzp wg załącznika nr 2 do SWZ; 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie podmiotów na zasobach, których polega, składane na podstawie 

art. 125 ust. 1 Pzp wg załącznika nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby relacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 

5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o 

ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 

6) oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy); 

14. Wadium w wysokości …………………………………zł,  wniesiono w formie ……………………………… 

15. Zabezpieczenie w wysokości 5 % wartość zadania tj…………………….zł zostanie wniesione w 

formie…………….  

 

 
 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
 
 
 
 

 
                         
                                    .............................................................................. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

OŚWIADCZENIE 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: 

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Sulęcinie 

 
ja(imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) 
................................................................................................................................. 
 
I.    jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że7: 

1.     spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 2 SWZ dotyczące: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;  

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej; 

2.     nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
.......... ustawy pzp (należy podać mającą zastosowanie  podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy pzp 
podjęto następujące środki naprawcze: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

II.     oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 formularza oferty, na zdolnościach których 

polegamy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu8: 

1.    spełniają warunki określone przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 2 SWZ w zakresie w jakim 

powołujemy się na ich zasoby, dotyczące: 

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

2. zdolności technicznej lub zawodowej; 

2.    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 

                                                           
7W przypadku składania oferty przez  wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców. 
8Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II.  Jeżeli dotyczy -  wraz z niniejszym oświadczeniem wykonawca przedstawia oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby. 

Oświadczenie ww. podmiotu składane jest  w zakresie punktu  I.1.3)  i/lub 4) oraz w zakresie punktu I.2 
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III.     oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 6 oferty, tj. Podwykonawcy9: 

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

     
 
dnia .......................... 
                             
                                                                         
 
 

                                    
       .............................................................................. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
  

                                                           
9
Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt III 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sulęcinie  

przedstawiam/ my: 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja, niżej podpisany ……………………….……………..…………………..…………….  

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………….………………………………….……………………….……… 

(nazwa i adres Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz gwarantuję rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów: 

………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

zdolności finansowe lub ekonomiczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Ponadto oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………. 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………. 

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:  

…………………………………………………………………………………………………. 

d) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych (w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 

do realizacji których te zdolności są wymagane): 

……………………………………………………………………………………. ……………. 

………………………………………………….           ………............................................................. 

(miejsce i data złożenia oświadczenia)         (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu  oddającego do dyspozycji zasoby) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sulęcinie przedstawiam/ my: 

WYKAZ OSÓB 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Oświadczam/my, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: 

lp. Imię i 

nazwisko 

Opis kwalifikacji zawodowych (data 

uzyskania uprawnień, nr, opis uprawnień, 

doświadczenie w latach na stanowisku 

kierownika budowy i/lub robót,  wykształcenie, 

informacja o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności/ 

Funkcja 

Podstawa 

dysponowania 

wskazanymi 

osobami 

(m.in. umowa  

 o pracę, umowa 

zlecenie, umowa  

o dzieło, oddanie 

do dyspozycji itp.) 

1.   Kierownik robót  

     

     

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
dnia .......................... 

 
                                            .............................................................................. 

    Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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 ZAŁĄCZNIK NR 6  

 

OŚWIADCZENIE  

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

 

składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia 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 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sulęcinie 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 ustawy pzp, 

 

są aktualne. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
dnia .......................... 

 
                                      .............................................................................. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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