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ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA TURAWA 
siedziba: Urząd Gminy w Turawie 
46 – 045 Turawa 
ul. Opolska 39C 
www.turawa.pl 
e – mail: ug@turawa.pl 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 

 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.) 

dla zamówienia o nazwie:  

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  
przy ul. Opolskiej 39C 

 

Zawartość specyfikacji: 

Część I: Postanowienia SWZ - Instrukcja dla Wykonawców 
              Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Część II: Formularze: 

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 do oferty – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku 

podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

Załącznik nr 5 do oferty – wzór wykazu robót 

Załącznik nr 6 do oferty – wzór wykazu osób 

Część III: Projekt umowy 
Projektowane postanowienia umowy  

 

Zatwierdzona przez: 

                                                                                       25.11.2022r. 

                                                                                          

                                                                                          WÓJT GMINY TURAWA – DOMINIK PIKOS                                                                  

(data i podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

  

http://www.turawa.pl/
mailto:ug@turawa.pl
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POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

ROZDZIAŁ I.ZAMAWIAJĄCY (NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA) 

 

1. Gmina Turawa  

 ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 

 NIP: 9910451595, REGON: 531413320, 

 tel. (77) 42 12 109  77 42 12 012  

 Godziny urzędowania Zamawiającego:  

             Poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15.00. 

2. Poczta elektroniczna [e-mail]: ug@turawa.pl   

3. Skrzynka Epuap: /gminaturawa/zp lub /gminaturawa/SkrytkaESP 

4. Adres strony internetowy prowadzonego postępowania [URL]: www.bip.turawa.pl 

             zwany dalej „Zamawiającym”.              

ROZDZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.bip.turawa.pl 

http://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html 

Ogłoszenia o udzielenie zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
2022/BZP 00460688/01 

ID miniPortal  d0e717bd-5890-44b4-957f-879e2650a781 

 

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) 

zwana dalej Pzp. 

2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej przekraczającej 5 350 000,00 zł. euro dla robót budowlanych.  

mailto:ug@turawa.pl
http://www.bip.turawa.pl/
http://www.bip.turawa.pl/
http://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html
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3. Wykonawca winien: zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

Wszystkie załączniki dotyczące SWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny  

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia 

negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, co 

oznacza wybór trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy. Szczegółowe informacje 

dotyczące prowadzenia negocjacji zawiera rozdział XXIX SWZ. 

ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w 

Turawie przy ul. Opolskiej 39C. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) Modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej: 

a) Ocieplenie budynku, 

b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi, 

c) Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości budynku, 

d) Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 61,88 kW 

e) Montaż pomp ciepła powietrze – woda o mocy grzewczej 3x20,3 kW, 

f) Wymiana instalacji: 

- centralnego ogrzewania, 

- oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (montaż nowych opraw), 

- elektrycznej, 

- odgromowej, 

g) Czyszczenie i remont kominów wentylacyjnych, 

h) Wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych po wymianie wszelkich instalacji. 

2) Przebudowę budynku Urzędu Gminy (etap I): 

 

 



 
 

 

 
Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy                   

ul. Opolskiej 39C” 
 

nr sprawy:  BU.271.1.3.2022.KS 
 

 6 

a)  Budowa windy elektrycznej wraz z robotami elektrycznymi, 

b) Elewacja: 

- powiększenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, 

c) Wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- elektrycznej – do monitoringu zewnętrznego, 

- przeciwpożarowej 

d) Dostawa i kompletny montaż zegara czterostronnego wieżowego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja 

techniczna,  STWiOR oraz istotne postanowienia umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę                  

o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust 

2 pkt 2.  

5. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji 

projektowej wymagania zawarte w art.100 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich 

użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez 

Wykonawcę na podstawie  art. 60 i 121 ustawy Pzp.   

8. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 

elektronicznego. 

9. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

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

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45232460-4 Roboty sanitarne 
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262522-6 Roboty murarskie 

42416100-6 Windy 

 

10. Przedmiotowe środki dowodowe: 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart 

technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne 

spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie 

potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu 

zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia. 

11. Wizja lokalna: 

1) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej  lub sprawdzeniu 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej  - w tym celu należy się skontaktować z 

Kierownikiem Referatu Budownictwa – Panią Aleksandrą Kansy - Grzesik 77 4212012 w.114 

 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia. 

2. Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i 

zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia jest możliwe do zrealizowania przez 

przedsiębiorców stanowiących małe lub średnie przedsiębiorstwa.  

Ewentualny podział zadania byłby wręcz niekorzystny, ponieważ groziłby nadmiernymi 

trudnościami technicznymi, a przede wszystkim nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia - 

odnosi się to do sytuacji, gdyby roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem 

wykonywane były przez kilku Wykonawców na podstawie odrębnych umów. Dodatkowo 

skutkowałoby to potrzebą podjęcia dodatkowych działań ze strony Zamawiającego w celu 

skoordynowania działań różnych wykonawców. Brak kompleksowej realizacji zamówienia mógłby 
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zagrozić właściwemu jej wykonaniu. Ponadto Zamawiający miałby trudności z egzekwowaniem 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji – za wady m.in. z uwagi na możliwość 

zadeklarowania różnych okresów (rękojmi/gwarancji) oraz możliwość przeniesienia 

odpowiedzialności na innego wykonawcę. 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH 
NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

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

Przedmiot podobnych robót dotyczyć będzie Przebudowy budynku Urzędu Gminy (etap II). 

 Ewentualny zakres tych robót budowlanych obejmuje: 

1) Przebudowę pomieszczeń biurowych, toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych), 

2) Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia biurowe, 

3) Wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wentylacji mechanicznej, 

- elektrycznej w tym m.in. do zasilania centrali wentylacyjnej,  

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- telekomunikacyjnej (telefonicznej, internetowej), 

- przeciwpożarowej, 

- alarmowej, 

- klimatyzacyjnej 

Zamówienie może zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego w wyniku przeprowadzonych negocjacji. 

ROZDZIAŁ IX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu(za wyjątkiem zaistnienia 

okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy).  

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy.  

ROZDZIAŁ XIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w części III SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe 

w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy),  w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie 

umowy. 

4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXX SWZ 

5. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy 

reprezentującym Gminę Turawa,  a Wykonawcą. 

ROZDZIAŁ XIV. 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. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj: 

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub 

b) ePUAPu, dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal lub 

c) poczty elektronicznej: aleksandra.kansy@turawa.pl;  

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), 

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

- wyłącznie poprzez miniPortal. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ofercie, należy 

przez to rozumieć również ofertę dodatkową. 

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

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

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
mailto:%20aleksandra.kansy@turawa.pl
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do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnym na stronie 

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

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

ich przekazania na ePUAP. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. W  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana.  

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

e-mail: aleksandra.kansy@turawa.pl  

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany  w pkt. 10 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

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

mailto:aleksandra.kansy@turawa.pl
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12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 

13. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego   o 

wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

15. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść SWZ. 

16. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

17. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje dotyczące: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

18. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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. 

21.1 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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 zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

21.2 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 21. niniejszego rozdziału SWZ, 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; 
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2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

21.3 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 21. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz. 

21.4 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, 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. 

22. 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, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

22.1 W przypadku 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 zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

23 W przypadku przekazywania w postępowaniu 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. 

24 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

25 Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych 

wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2017 

r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów 

elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar 
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26 Zgodnie z § 12 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 w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): 

„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów 

elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, 

oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację 

podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich 

odbioru”. 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                 
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W 
PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH  W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 
 

ROZDZIAŁ XVI. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania:  

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej: 
Aleksandra Kansy - Grzesik  aleksandra.kansy@turawa.pl tel. 77 42 12 012 w. 114 
 

ROZDZIAŁ XVII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia 10.01.2023r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym 

w rozdziale XXIV. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

mailto:aleksandra.kansy@turawa.pl
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2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, lub .odt. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

prawidłowy adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

4. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do 

pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas 

złożenia podpisu. 

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 z późn. 

zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

7. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć: 

7.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 

rozdziale XXVI SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z 

oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
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zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (załącznik nr 4 do SWZ). 

7.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi 

postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w 

sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią 

zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

7.3. Dowód wniesienia wadium 

7.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 

pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 

mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

7.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy). 

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się 

w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek 

dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. 

8. Do oferty należy dołączyć ww. dokumenty, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

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

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

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

12. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów 

udostępniających zasoby zamieścił informacje o tych podmiotach w załączniku nr 2 do SWZ. 

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm 

podwykonawców, jeśli są już znani. 

17. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstwiciel(a)i 

Wykonawcy. 

18. W  przypadku  podpisania  oferty  lub  oświadczeń  przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w 

dokumencie rejestracyjnym, (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – 

nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA 
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie 

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 

samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ustawy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

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

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż: 

a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do 

danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się 

oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające 

ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

7) W związku z punktem 6) niniejszego rozdziału Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
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8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, 

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 

w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału). 

Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż 

zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

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

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie 

przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać 

wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ XXI. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
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na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału 

w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 4. rozdziału XXVI SWZ). 

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

doświadczenia (ust. 4. rozdziału XXVI SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału 

SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

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

wskazane zdolności dotyczą. 

4. 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 (na podstawie 

oświadczenia o którym mowa w ust. 7.1 rozdziału XVIII SWZ, składanego wraz z ofertą – załącznik 

nr 4). 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
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przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

ROZDZIAŁ XXII.PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1,2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

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; 

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 odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 

1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

                50 000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), 

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) 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. 

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

nr rachunku: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 

z adnotacją „Wadium – Modernizacja urzędu”  

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie 

zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem 

terminu składania ofert. 

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub 

poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia (data składania ofert) – do dnia 

(data związania ofertą)”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej 

w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania 

wadium określonych w przepisach ustawy. 

12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
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prawidłowy i pełny adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 12.12.2022r. do godziny 10:00.  

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na konto ePuap, tj. datę i 

godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani 

wycofać złożonej oferty. 

9. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 2 niniejszego 

rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona. 

 

ROZDZIAŁ XXV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022r. o godz. 11.00. 

2.  Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortalu.  

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

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

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach  zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XXVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ. 

2. Podstawy wykluczenia 

2.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 

w art. 108 ust 1 pkt 1 - 6 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp. 
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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. poz. 769), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

       – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

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

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

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

tych należności; 

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

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

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

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

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.2. Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

z 2022r. poz. 835). 

3. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia 

zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy i wykluczy z postępowania Wykonawcę 

w następujących przypadkach: 

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

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, 

o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy: 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Nie dotyczy 

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

Nie dotyczy 

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

4.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę min. 1 000.000,00 zł. (słownie:  jeden milion złotych) 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa: 

4.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu 

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

wykonał należycie 2 roboty budowlane polegające na:  modernizacji energetycznej lub 
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budowie lub przebudowie budynku o powierzchni co najmniej 1000 m2 każda wraz z 

instalacją elektryczną i centralnego ogrzewania. 

 lub  

o kubaturze co najmniej 5000m3 każda wraz z instalacją elektryczną i centralnego 

ogrzewania.  

oraz  

wykonał należycie co najmniej 1 instalację pompy ciepła o mocy grzewczej co najmniej 

20 kW lub/i instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej  40 kW.  

Definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 

Uwaga 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której 

Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 

 

4.4.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub 

osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.  

1) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano - konstrukcyjnej  w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego; 

2) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 

3) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego; 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym 
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), 

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług 

transgranicznych”). 

 

5) Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) Wykonawca (w tym zagraniczny), którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu 

wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 

ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 

a) 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, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

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

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art.125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych w art. 108 ust 1 pkt 3,4,5,i 6 oraz art. 109 ust 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp.   

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

w zakresie pkt 5) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 

niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich 

złożenia): 

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 4.3.1. 

dokument (ów) potwierdzający (ch), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (1 000 000,00 zł.). 

 

 - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 4.4.1. 

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
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wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa 

liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 

 - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 4.4.2. 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

ROZDZIAŁ XXVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Forma rozliczenia z Wykonawcą to wynagrodzenie ryczałtowe. Podana cena ofertowa musi 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ), załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie 

funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji 

technicznej.  

3. Powyższe nie odnosi się do realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz 

robót zamiennych – w tym zakresie wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące zakresu robót, do których odnosi się wynagrodzenie ryczałtowe lub 

kosztorysowe oraz sposobu rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące część III SWZ. 

4. Wykonawca    powinien     dokonać     wyceny     wszystkich     elementów     związanych z 

przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ z uwzględnieniem wszelkich  kosztów, opłat i 

podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT. 

5. 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.  

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

po przecinku.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Zamawiający będzie rozliczał się z 

Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

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 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
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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. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, stosownie do treści art. 223 Pzp. Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie rażąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi 

procedurę wyjaśniającą zgodnie z art. 224 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

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

L.P.  Nazwa kryterium  Waga %  Maksymalna liczba 
punktów  

1. Cena ofertowa brutto 60 60 

2. Okres gwarancji 20 20 

3. Doświadczenie kierownika budowy 20       20 

 

1.1. Cena brutto – waga 60% - maksymalna ilość punktów do zdobycia – 60 pkt 

Kryterium będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym wg 

poniższego wzoru: 

 

                           najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

     Liczba pkt =  ……………………………………………………….………………………………………..…..…….……   x  60 

                                                                                  cena badanej oferty 

 

1.2. Okres gwarancji - waga 20% - maksymalna ilość punktów do zdobycia – 20 pkt 
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Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma punkty 

zgodnie z poniższym maksymalnie 20 pkt, za 6 i więcej lat okresu gwarancji. 

Gwarancja 3 lata  - 0 punktów – wymagana długość gwarancji 

Gwarancja 4 lata – 5 punktów 

Gwarancja 5 lat – 15 punktów 

Gwarancja 6 lat i więcej – 20 punktów  

UWAGA 

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 3 lata, każde kolejne lata 

będę punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. liczba 3 i 9 

miesięcy będzie traktowana jako 3 lata). W przypadku wpisania w formularzu oferty gwarancji niższej 

niż 3 lata oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. 

1.3. Doświadczenie kierownika budowy - waga 20% - maksymalna ilość punktów do zdobycia – 20 

pkt 

Za wskazanie osoby z uprawnieniami określonymi w rozdziale XXVI punkt 4.4.4. podpunkt 1) niniejszej 

SWZ, która posiada doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji kierownika budowy Wykonawca 

otrzyma punkty za każdą wskazaną usługę według poniższej zasady - maksymalnie 20 pkt za wskazanie 

6 usług i więcej. 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 3 robotach budowlanych w zakresie modernizacji 

energetycznej, budowy, przebudowy budynku – 5 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 4 robotach budowlanych w zakresie modernizacji 

energetycznej, budowy, przebudowy budynku   – 10 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy 5 robotach budowlanych w zakresie modernizacji 

energetycznej, budowy, przebudowy budynku - 15 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy  6 robotach budowlanych i więcej polegających na kierowaniu 

budową w zakresie modernizacji energetycznej, budowy, przebudowy budynku - 20 pkt 

2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w powyższych kryteriach. 

Maksymalna łączna ilość punktów do zdobycia – 100. 

3. Każdy z Wykonawców  otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną o powyższe kryteria. Będzie 

ona stanowiła składową uzyskanych punktów w każdym kryterium. Wykonawca może uzyskać max. 

100 pkt. 

4. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 



 
 

 

 
Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy                   

ul. Opolskiej 39C” 
 

nr sprawy:  BU.271.1.3.2022.KS 
 

 30 

w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku  jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie 

ulegnie zmianie.    

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

ROZDZIAŁ XXIX. NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA 

1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacji w ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie 

w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje 

wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. 

3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści 

ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone, 

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprasza 

jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

4.1. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje: 

1) miejsce prowadzenia negocjacji, 

2) termin prowadzenia negocjacji, 

3) sposób prowadzenia negocjacji, 

4) kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje – Zamawiający przewiduje 

możliwość negocjacji w kryterium: cena ofertowa oraz okres udzielonej gwarancji i termin 

wykonania umowy, co oznacza, iż liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium 

„doświadczenie personelu” pozostanie na niezmienionym poziomie i będzie wynikała z treści oferty 

złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

4.2. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. 
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4.3. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom 

przewagę nad innymi Wykonawcami. 

4.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 

4.5. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych 

związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich 

ujawnieniem. 

6. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone (oznacza to Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do 

negocjacji, nawet jak w tych negocjacjach nie brali udziału), o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do 

składania ofert dodatkowych. 

5.1 Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania, 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą być one 

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

5.2 Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu 

do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie 

oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

5.3 Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

5.4 Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 

korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji. 

5.5 Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega 

odrzuceniu. 

ROZDZIAŁ XXX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ustawy. ( w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty )  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.  

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

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zobowiązany będzie dostarczyć: 

a) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) kosztorysu sporządzonego w formie uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej 

podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), 

c) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób, na podstawie umowy o pracę, 

w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, 

d) Uprawnienia budowlane kierownika budowy, 

e) Harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie kwoty przedstawionej w 
ofercie. 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie – umowę regulująca 

współpracę tych wykonawców. 

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

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie.  

ROZDZIAŁ XXXI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 

ROZDZIAŁ XXXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Informacje ogólne. 

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% ceny całkowitej formularza 

oferty (brutto) podanej w ofercie.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy Nr rachunku 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. 

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym.  

4) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach 

określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane) 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 
450 ust. 2 ustawy. 

ROZDZIAŁ XXXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

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

zamawiającego przepisów ustawy. 

3. 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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 
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1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 

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

treścią przed upływem tego terminu. 

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: 

„1. Odwołanie wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest 

równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 

progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

albo zamówienia z wolnej ręki; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
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a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki.” 

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi 

się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień 

publicznych”. 

10. 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, 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. 

11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

ROZDZIAŁ XXXIV. RODO 

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

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

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w  Urzędzie Gminy w 

Turawie przy ul. Opolskiej 39C  46 – 045 Turawa  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Turawa jest Inspektor ds. danych osobowych 

Pani/Pani Sławomir Kozieł e – mail: iod@turawa.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Modernizacja 

energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39C” prowadzonym 

w trybie podstawowym; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 

mailto:iod@turawa.pl
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11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1); 

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

danych osobowych (2); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 
 
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 
18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


