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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

ul. Teatralna 49 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. +48 95 781 70 84 

biuro@gotechnology.pl 

http://www.gotechnology.pl/ 

https://www.e-bip.org.pl/gotparknp/  

krajowy numer identyfikacyjny 08117243600000 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/   

3. Tryb udzielenia zamówienia: niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo 
publicznych, zgodnie z którym Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

4. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający”– Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

2) „Wykonawca”– podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia 

albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

3)  „Postępowanie”– postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

4) „Ustawa Pzp” lub „Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.). 

5) „Zamówienie”– należy przez to rozumied zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  

szczegółowy opisany w punkcie II SWZ. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej w ramach  zadania: 

Remont i przebudowa budynku biurowego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie obejmuje realizację  robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza kablowego SN 15kV 

oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb zasilania w energie elektryczną obiektów przy ul. Targowej 11. 

W wyniku likwidacji kolizji, istniejąca stacja transformatorowa S-1965 będzie przeniesiona do nowej lokalizacji. 

Stacja transformatorowa Odbiorcy będzie przeniesiona do nowej lokalizacji bez zmiany urządzeo SN-15kV, 

transformatora i układu pomiarowego. Zamontowana zostanie nowa rozdzielnia nn-0,4kV. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem ofert odbył wizję lokalną na terenie realizacji 

zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp. 

5. Wizję lokalną będzie można odbyd w dniu 10.06.2021 w godz. 10:00 na ul. Targowa 9. 

6. Dokonanie wizji lokalnej w innym terminie możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. +48 957817084, 

osoba do kontaktu Justyna Kmietowicz. Po odbyciu wizji lokalnej wykonawca otrzyma stosowne zaświadczenie 

oraz zostanie odnotowany na liście wykonawców, którzy odbyli wizję lokalną.  

7. W przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający uzna odbycie wizji lokalnej, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia dokonał wizji lokalnej.  

8. Szczegółowy zakres prac znajduje się w „dokumentacji projektowej” stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

9. Prace budowlane muszą byd wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 7 do SWZ), poleceniami 

Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne materiałów lub urządzeo są wskazane jako przykład 

rozwiązania i należy je rozumied jako materiały / urządzenia o parametrach takich lub równoważnych.  

Szczegółowe, a zarazem minimalne parametry równoważności określono w dokumentacji projektowej.  

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia normy PN należy traktowad jako wskazanie podstawy do ustalenia 

norm równoważnych, dopuszczonych do stosowania na terenie UE. 

10. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

http://www.gotechnology.pl/
https://www.e-bip.org.pl/gotparknp/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne związane z 

wykonaniem robót instalacyjnych, budowlanych i montażowych (robotnicy), operatorzy sprzętu i maszyn w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 1 ust. 2 załączonej umowy. Wymóg nie dotyczy czynności 

wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób 

pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na 

podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 

11. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 12. Ponadto Wykonawca 

zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 

10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierad informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

12. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej 

Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane 

zgodnie z rozdziałem XIX niniejszej SWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na 

okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego koocowego odbioru robót. Wykonawca może 

przedłużyd termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały 

na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego koocowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca 

udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilośd punktów w kryterium „gwarancja  

i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 

miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego koocowego odbioru robót 

(pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 

13. Dostępnośd dla osób niepełnosprawnych: 

Pomieszczenia techniczne nie wymagają dostępności osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 

19.07.2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696 z późn. zm). 

14. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

16. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagao związanych z realizacją zamówienia, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

17. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

18. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót 

budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

19. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej. 

20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywad się będą w złotych polskich. 

21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeo w walutach obcych. 

22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

24. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

25. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

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

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2. Uprawnieo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych 

lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy wykażą, że:  

2.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące łącznie:  

 wykonanie linii kablowej o napięciu powyżej 1 kV, o łącznej długości trasy kablowej nie mniejszej niż  

100 mb, 

 budowę lub przebudowę lub rozbudowę rozdzielni o napięciu 0,4kV lub wyższej wraz z dostawą 

urządzeo energetycznych,  

 konfigurację i parametryzację automatyki zabezpieczeniowej,  

 łączna wartośd robót wynosiła co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) bez podatku od 

towarów i usług. 

Uwagi: 

1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 

282, 784. z późn. zm.). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 

dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli 

faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwośd zwrócenia się do 

wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia 

stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez 

wykonawcę faktur. 

3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę 

obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego. 

4) Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów 

(umów/zamówieo) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego. 

5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż 

PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 

waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego   dnia,   po   dniu   

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

2.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyd w wykonywaniu 

zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych;   

Uwagi: 

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny byd zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, 

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 
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2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację 

odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

220). 

3. W przypadku osób będących obywatelami paostw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

paostw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno byd 

potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 

usług transgranicznych. 

4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

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

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

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 

IV.2.3 oraz IV.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 

3.1. w przypadku określonym w pkt. IV.2.3 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek 

samodzielnie lub Wykonawcy będą łącznie posiadad środki finansowe lub zdolnośd kredytową na łączną sumę 

określoną w SWZ. 

3.2. w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców wykaże 

zamówienie odpowiadające wartości i zakresowi zamówienia wskazanej przez Zamawiającego.  

3.3. w przypadku określonym w pkt. IV.2.4.2 warunek zostanie spełniony, będzie dysponował osobami wskazanymi 

powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznad, 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 mied negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1; 

2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

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

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

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.5. jeżeli zamawiający może stwierdzid, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

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

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  

z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może byd wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłośd, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalnośd gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Wykonawca może zostad wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.5, pkt 2.6 i pkt 3, 

jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

5.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośduczynienie pieniężne; 

5.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

5.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowao za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli 

podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

7.1. w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

7.2. w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 lit h i 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w pkt 2.1 lit. h, - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
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7.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

7.4. w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.5, pkt 2.6 i pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia. 

 

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenie wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyd wraz z ofertą: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 

V.1.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

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

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt V.1.1, 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. 

 

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

mogą polegad na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzad, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określad 

w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 

jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływad 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. 
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VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

(SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad 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 byd załączone do oferty. 

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

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegad na zdolnościach tych z wykonawców, 

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

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

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

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

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

IX. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek 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 powierzyd podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 

do SWZ). 

 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie określonej w Rozporządzeniu 

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

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeo, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzieo złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających: 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnośd 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. 

2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny byd wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

2.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośd posiadanych 

środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 

jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyd dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej, może złożyd inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału 

w postępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokument składa ten 

wykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. 

2.4. Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających 

wymagania określone w punkcie IV.2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

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

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

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskad tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

2.5. Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 2.4.2 SWZ wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieo, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom 

lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwad wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

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

aktualnych na dzieo ich złożenia. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 

aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwad wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzieo ich złożenia. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskad 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, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 

jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowośd i aktualnośd. 

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazad Zamawiającemu przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w pkt X SWZ, w zakresie i w sposób określony w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagao technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), 

zgodnie z poniższą Tabelą nr 1: 

https://sip.lex.pl/%23/document/17181936?cm=DOCUMENT
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Tabela 1. 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia -forma i poświadczanie za zgodnośd 

Przedmiot przekazania Co Wykonawca przekazuje Poświadczanie za zgodnośd 

gdy podmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania", zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne 
niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi 
podmiotami", jako dokument elektroniczny  
 

przekazuje się ten dokument 
 

nie dotyczy 

gdy podmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej 

przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie* tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodnośd cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem  
w postaci papierowej 

1. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania*  
z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje  
w przypadku: 

1) podmiotowych środków 
dowodowych oraz 
dokumentów potwierdzających 
umocowanie do 
reprezentowania - 
odpowiednio wykonawca, 
wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów - 
odpowiednio wykonawca lub 
wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie 
dokumentów, które każdego  
z nich dotyczą. 

2. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonad 
również notariusz 

podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

Nie dotyczy  
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Przedmiot przekazania Co Wykonawca przekazuje Poświadczanie za zgodnośd 

gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione 
podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem 

przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie* tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodnośd cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej 

1. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania*  

z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje  

w przypadku: 

1) podmiotowych środków 

dowodowych - odpowiednio 

wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) oświadczenia, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy, lub 

zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - 

odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

2. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonad 
również notariusz 

*Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 

 

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY  

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1  ustawy komunikacja w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeo między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem  wyjątków  określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. W  postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   komunikacja   między   Zamawiającym  a Wykonawcami w zakresie 

składania ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w pozostałym zakresie za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy  Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem email; 

2) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu i opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadad konto na 

ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 

12 
 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeo oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu    opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomieo, dokumentów elektronicznych, oświadczeo lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeo oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania na stronie tytułowej niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukad również na Liście wszystkich postępowao w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem www.miniPortal.uzp.gov.pl „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i miniPortalu. 

2) Funkcjonalnośd do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podad adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3) Ofertę należy sporządzid w języku polskim. 

4) Ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

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

6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

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

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

częśd należy ten plik zaszyfrowad. 

7) Oferta może byd złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofad ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

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

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany ani wycofad złożonej 

oferty. 

10) Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na pytania zadane w formie ustnej lub drogą telefoniczną. 

11) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 

 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są: 

Justyna Kmietowicz, e-mail: projekty@gotechnology.pl  

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 

2. Wadium może byd wniesione w formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Pzp, tj. 

1)  pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku 38 1050 1559 

1000 0090 3041 7589 z dopiskiem: Wadium – likwidacja kolizji infrastruktury energetycznej.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:projekty@gotechnology.pl
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5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikad, jaki jest sposób 

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi byd podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta. Podpis winien byd sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikad bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi byd załączony do oferty w formie 

elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wydania dokumentu.  

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 Pzp. 

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

10. Wadium należy wnieśd przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 98, stosownie ust. 1 lub2 ustawy Pzp. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.07.2021 r. 

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

w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 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 oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Oferta winna byd: 

1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte; 

2) Dokument, z którego będzie wynikad zakres umocowania - w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy 

podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy; 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy; 

4) Oświadczenie z tym, że: 

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest złożyd oświadczenie własne (wzór zawarto w załączniku nr 2 do SWZ). 

b) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia 

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. 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia oświadczenie własne 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  w przypadku powoływania się na zasoby innego 

podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

6) Dokument wadium - w przypadku składania wadium w formie wskazanej w SWZ. W przypadku wnoszenia 

wadium w formie pieniądza zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto 

wskazane w SWZ. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji  lub poręczenia w postaci elektronicznej; 

2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniad 

wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania  

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -od 1 lipca 2016 roku. 

3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej 

ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
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4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą byd one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

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

pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę: 

1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny byd zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY 

MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych”. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem  

na format .pdf 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów .zip lub .7z  

4) Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich 

podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyd zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętad, aby plik z podpisem przekazywad łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwośd prawidłowego 

wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

8) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzad jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkowad naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesład zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XV. na stronie 

postępowania do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10:00. 

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

3. Oferta składana elektronicznie musi zostad podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w platformie ePuap. 

 

XVII. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. do godz. 10:15. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie postępowania informacje o nazwach, albo  

imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej  działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, jak również o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT - należy wskazad jego wysokośd w %)  

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1 do 

SWZ). Cena ryczałtowa oferty musi byd podana liczbowo i słownie. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Cena oferty musi uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, 

materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia przewidzianych w 

dokumentacji projektowej urządzeo objętych przedmiotem umowy a także utrzymania i likwidacji placu budowy, 

zużycia wody i energii elektrycznej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty prowadzenia kierownictwa 

robót. Cena winna byd określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), 

jakie Wykonawca oferuje. 

4. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do 

wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyd Zamawiającemu w terminie 

14 dni od dnia podpisania umowy  kosztorys  wykonawczy w celu zatwierdzenia. Załączony kosztorys wykonawczy 

nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie płatności częściowych lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji 

Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub 

dodatkowych. UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu wykonawczego do oferty. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązao. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. D. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 

a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosowad mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP). 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieo 

publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

2.1. Kryterium „cena” - wskaźnik „C”, waga - 60%. 

Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60% 

 gdzie: 

Cm - najniższa cena oferty 

Cb - cena oferty badanej 

2.2. Kryterium „gwarancja i rękojmia” - wskaźnik „G”, waga - 30% 

2.2.1. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego 

koocowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyd termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego 

koocowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający 

obliczając ilośd punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby 

Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmia okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, 

licząc od dnia bezusterkowego koocowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę 

dłuższego okresu gwarancji). 

2.2.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 
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2.2.3. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, 

Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Wskaźnik „G” obliczany jest wg wzoru: G = (G b / G m) x 100 pkt x 30% 

gdzie: 

G b - ilośd miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej, 

G m - największa ilośd miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach 

Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach. 

2.3. Kryterium „Czas reakcji serwisu” - wskaźnik „T”, waga - 10% 

2.3.1. Zamawiający ustala maksymalny dopuszczalny czas reakcji serwisu 24h, rozumiany jako czas od zgłoszenia awarii 

do rozpoczęcia usuwania awarii. 

2.3.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego czasu reakcji serwisu w Formularzu oferty, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji do 24h. 

2.3.3. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje czas reakcji dłuższy, niż wymagane 24h, Zamawiający odrzuci 

jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Punkty – wskaźnik „T” zostaną przyznane w następujący sposób: 

Czas reakcji serwisu liczba punktów 

do 2 h 10 

do 6 h 5 

do 12 h 2 

do 24 h 0 

 

3. Koocowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru: 

Lp = C + G + T 

gdzie: 

Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”, 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „czas reakcji serwisu”. 

4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, 

która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku). 

 

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający nie przewidział możliwości negocjacji treści oferty. 

 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Zamawiający może zawrzed umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa  

w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 

ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o 

miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzed umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może dokonad ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  
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w postępowaniu Wykonawców albo unieważnid postępowanie. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym,  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Paostwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym  

i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

nr: 38 1050 1559 1000 0090 3041 7589 z adnotacją „Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej w 

ramach  zadania REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno byd wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 

odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 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. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonad ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnid postępowanie. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonad, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3  

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

12. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości zabezpieczenia. 

13. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady  

i gwarancji. 

 

XXIII. 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 6 do SWZ. 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwośd 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 6 do SWZ. 

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

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
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może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynnośd Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności   

w  postępowaniu   o   udzielenie  zamówienia,  do   której  Zamawiający  był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo  

w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa  

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” 

ustawy Pzp. 

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówieo, o których mowa w art. 214. ust. 1, pkt 7, (tj. Zamawiający może 

udzielid zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartośd tego 

zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości) w wysokości do 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informujemy:  

 Administratorem Paostwa danych osobowych jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-

Przemysłowy Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

reprezentowany przez Prezesa, biuro@gotechnology.pl 

 Jeśli mają Paostwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Paostwo 

skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 

iod@itmediagroup.pl 

 Administrator danych osobowych przetwarza Paostwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO. 

 Paostwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeostwa osobom przebywającym na terenie 

Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Paostwa danych 

osobowych mogą byd: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane 

osobowe na zlecenie Administratora. 

 Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Paostwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, 

w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych 

prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Paostwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie przez Paostwa danych osobowych jest konieczne i wymagane ze względów bezpieczeostwa oraz 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. 

 Paostwa dane osobowe nie będą podlegad profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą 
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przekazywane do paostwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną częśd SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, 


