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1. Informacje ogólne :
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Podstawa prawna : art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej jako ustawa Pzp.
Informacje na temat zamówienia publicznego – nazwa postępowania :
„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do
potrzeb osób niepełnosprawnych”
Miejsce realizacji zamówienia: Sierzchowy 61, 96-214 Cielądz
Znak sprawy : Or.SO.2714.5.2021
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
2. Zamawiający:

Gmina Cielądz

Adres Zamawiającego:

96-214 Cielądz, Cielądz 59

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy w Cielądzu
96-214 Cielądz
Cielądz 59

telefon:

46 815 24 29, wew. 7

ePUAP:

URZĄD GMINY W CIELĄDZU (/2qytp6i94n/SkrytkaESP)

e-mail do korespondencji w zamówieniu:

zp@cieladz.pl

adres strony internetowej:

www.cieladz.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
https://www.bip.cieladz.pl/
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej. Szacunkowa wartość przedmiotowego
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zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
4. Komunikacja w postępowaniu.
4.1.
a

W

postępowaniu

Wykonawcami

o

udzielenie

odbywa

się

zamówienia
drogą

komunikacja

elektroniczną

przy

między

Zamawiającym

użyciu

miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zp@cieladz.pl
4.2. 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 i wycofania oferty lub wniosku” oraz
„Formularz do komunikacji”.
4.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały

opisane

w

Regulaminie

korzystania

z

systemu

miniPortalu

oraz

Warunkach

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi,
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”
wynosi 150 MB.
4.6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,

oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz
załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego
Zamawiającego.
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4.7. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
4.8.

W postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

pomiędzy

Zamawiającym

a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz
załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@cieladz.pl
4.9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe
odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww.
dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail: zp@cieladz.pl
4.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 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
r., poz. 2452).
4.11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. Wizja lokalna.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego.
6. Podział zamówienia na części.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie
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dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału:
Stosownie do treści art. 91 ust. 2 pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonał podziału zamówienia
na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Ponadto zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej
części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia
technicznego i formalnego sposób realizacji.
Zamówienie nie zostało podzielone na części mimo, iż w skład zamówienia wchodzą dwa odrębne
zadania wymagające ich odrębnego rozliczenia. Mając na uwadze trudności techniczne
i organizacyjne związane z ich odrębnym rozliczeniem przez dwóch odrębnych wykonawców przy
jednoczesnym utrzymaniu funkcjonowania Ośrodka Zdrowia Zamawiający uznał za celowe wybór
do realizacji obu zadań przez jednego wykonawcę. Nie bez znaczenia jest fakt, że przy
wykonywaniu zamówienia przez dwóch różnych wykonawców powstaną obiektywne trudności
z właściwym nadzorem jakości wykonywanych prac jak i wyegzekwowaniem gwarancji w przypadku
niewłaściwego wykonania prac.
7. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony
w niniejszej SWZ.
8. Katalogi elektroniczne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
10. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust.
1 ustawy Pzp.
11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj
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zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
12. Rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
15.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX
ustawy Pzp (art. 505–590).
15.2. Odwołanie przysługuje na:
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.
15.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
15.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
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postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO
Definicje:
„RODO”

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
"Ustawa Pzp" - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019)
Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie
Gminy w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz., adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel +48 /46/ 815 24 29
2) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w
następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej
czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej
sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września

2019

r.

–

Prawo

zamówień

publicznych,

dalej

„ustawa

Pzp”.
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe
będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji
zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w
trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków
zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku
postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z
którego uzyskano dofinansowanie.
7) 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.
8) W odniesieniu

do

Pani/Pana

danych

osobowych

decyzje

nie

będą

podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) 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 *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
10) 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.
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Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W trakcie oraz po

zakończeniu postępowania

o udzielenie

zamówienia

publicznego,

w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

*Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:

Prawo

do

ograniczenia

przetwarzania

nie

ma

zastosowania

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Opis przedmiotu zamówienia.
17.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań, tj.:
1)

Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

2)

Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do osób niepełnosprawnych:

Inwestycja rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowana jest w obrębie
Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz, na działkach 317/1, 318/1, 319/1.
Przedmiotowy Ośrodek Zdrowia zlokalizowany jest w budynku usługowo-mieszkalnym na parterze,
wyniesionym ok 1,50m nad poziomem terenu. Budynek ten jest wolnostojący, 3 kondygnacyjny
(piwnica + parter + piętro), przykryty dachem dwuspadowym pokrytym papą.
17.2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 17.1, składa się w szczególności zakres
rzeczowy obejmujący między innymi:
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I. Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach:
1. Wymiana źródła ciepła na kocioł dwufunkcyjny opalany biomasą wyposażony w automatykę
procesu spalania dystrybucji i dozowania

pelletów,

wraz z układałem

magazynowania

i podawania paliwa do kotła, układem automatyki pogodowej i czasowej, montażem liczników
ciepła, niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan i robotami
budowlanymi. Wymiana przewodów instalacji grzewczej, z rozdzieleniem obiegów zasilających
mieszkania i ośrodek zdrowia, izolacja termiczna przewodów zgodnie z WT, montaż nowych
grzejników stalowych płytowych oraz termostatycznych zaworów grzejnikowych.
2. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz montaż w pomieszczeniach ośrodka zdrowia
automatycznych

baterii

umywalkowych

z

czasowym

zamykaniem.

Należy

zastosować

termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Szczegółowy opis modernizacji systemu ogrzewania i c.w.u.
jest opisany w załączonym do niniejszej SWZ PFU oraz audycie energetycznym. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca bezwzględnie zastosował się do zaleceń projektowych i wykonawczych
zawartych w przedmiotowych dokumentach.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.16 cm (0,038 W/m2 metodą lekką mokrą.
4. Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi EPS100-036 gr. 20 cm (0,036 W/m2K)
wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy.
5. Wymiana starych drzwi zewnętrznych i wrót na nowe U=1,3 W/m2K.
6. Wymiana starych okien zewnętrznych piwnicy na nowe U=1,4 W/m2K.
7. Modernizacja oświetlenia ( oprawy oświetleniowe, gniazda, instalacja zasilająca dźwig osobowy
zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych).
8. Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, remont kominów i ich zabezpieczenie siatką
przeciw ptakom.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Szczegółowy opis I. zadania znajduje się w Dokumentacji projektowej:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Sierzchowach” – Załącznik nr 9
2. Odstępstwa od Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Załącznik nr 9A
3. Audyt Energetyczny budynku Ośrodek Zdrowia w Sierzchowach – Załącznik nr 10
4. Studium Wykonalności Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka
Zdrowia w Sierzchowach” – Załącznik nr 11
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II. Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do osób niepełnosprawnych:
W ramach planuje się przebudowę pomieszczeń w budynku oraz ich remont dostosowując je do
dostępu przez osoby niepełnosprawne. W ramach robót zewnętrznych planuje się dobudowę
wiatrołapu,

schodów

zewnętrznych

oraz

budowę

podnośnika

dźwigowego

dla

osób

niepełnosprawnych. Wykonana zostanie również wymiana chodnika oraz częściowa wymiana
ogrodzenia celem zapewnienia komunikacji na terenie działki osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowy opis II. zadania znajduje się w Dokumentacji projektowej:
1. Projekt Budowlany dla Rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach –
Załącznik nr 15
2. Pozwolenie na budowę - Załącznik nr 16
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla: „Rozbudowa
z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” – Załącznik nr 12
4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robót Instalacyjno-Elektrycznych dla:

„Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” – Załącznik nr 13
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Instalacje Sanitarne –
Załącznik nr 14
6. Przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy do wyceny II zadania - Załącznik Nr 17
17.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w uzgodnienie
z prowadzącym działalność medyczną, zapewniając stosowne bezpieczeństwo pacjentów oraz
pracowników Ośrodka Zdrowia. w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjentów
oraz pracowników Ośrodka Zdrowia i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania pacjentów
oraz pracowników Ośrodka Zdrowia na jego terenie. W każdym przypadku należy odpowiednio
zabezpieczyć teren prowadzonych robót.
17.4. Na zrealizowany zakres robót należy udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji
i rękojmi. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
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17.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia:
45321000– 3 Izolacja cieplna
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia
45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000 – 7 Kładzenie płytek
45112000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262500 – 6 Roboty murarskie i murowe
45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
17.6. W

zakresie

dostępności

dla

osób

niepełnosprawnych

oraz

projektowania z

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 w ramach zadania zostaną
wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

18. Rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej,

specyfikacjach

technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy
rozumieć, jako przykładowe i służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych
materiałów, a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem
„równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych,
które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych
specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej
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takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na wykonawcy
spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą
odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających

te

materiały

lub

urządzenia.

Pod

pojęciem

parametry

rozumie

się

funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo
i wytrzymałość.

19. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudniania pracowników przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
19.1. Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące
czynności przy realizacji zamówienia (obejmujące zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych
w

niniejszej

SWZ

oraz

dokumentacji

projektowej)

polegające

na

wykonaniu

pracy

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
19.2. Zamawiający wymaga, aby:
a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych
związanych z wykonaniem zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby
zatrudnione

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawcę

na

podstawie

umowy

o

pracę,
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b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę
(Podwykonawcę) przed zakończeniem wykonywanych czynności przez tę osobę Wykonawca
(Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną osobą zatrudnioną na
podstawie umowy o pracę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje jeżeli takowe są wymagane na
tym stanowisku,
c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób

wykonujących

czynności, o których mowa powyżej.
19.3. Wykonawca

najpóźniej

w

dniu

podpisania

umowy,

zobowiązany

jest

przedłożyć

Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez Zamawiającego czynności. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane w ust. 1 wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy.
19.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (Podwykonawcy) w zakresie spełniania wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde
wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie
wyznaczony - w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu żądane przez niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia

wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Dowodami
mogą być:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
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2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
19.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej określonej we wzorze umowy (stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ).
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
19.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
20. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie : po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu realizacji robót.
Zakończenie: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w maksymalnym
terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 15.11.2021r.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w maksymalnym terminie zakończył roboty budowlane
a w dniu odbioru końcowego dostarczył ich rozliczenie wraz z kompletną i zatwierdzoną przez
Zamawiającego dokumentacją powykonawczą. Ponad to w tym terminie wykonawca musi
przedstawić wymagane prawem uzgodnienia, zezwolenia wraz z potwierdzeniem zgłoszenia
zakończenia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w Rawie Mazowieckiej
z adnotacją, iż do niniejszego zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu ewentualnie wydano zgodę na
użytkowanie.
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Dokumentem

potwierdzającym

zakończenie

robót

jest b e z u s t e r k o w y

protokół odbioru

końcowego robót, sporządzony zgodnie z niniejszą SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni
od dnia podpisania umowy.
21.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków
dowodowych.
22.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w rozdz. 23 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
22.1 Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym .
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) posiada roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem w wysokości nie
mniejszej niż wartość oferty.
2) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie
mniejszej niż wartość oferty.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej .
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem
prace związane z dociepleniem budynku lub budynków o wartości co najmniej 600 000,00 zł
brutto,

zgodnie

z

zasadami

sztuki

budowlanej

i

prawidłowo

ukończonego.
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W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony
i

obowiązujący

w

dniu

wszczęcia

postępowania

o

udzielenie

niniejszego

zamówienia

(zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). Dla robót budowlanych zrealizowanych w
innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty
ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
(zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu).
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący
wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)
samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem
(np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału
tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od
tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia
oraz
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do
realizacji zamówienia
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia
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wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)
22.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
22.3 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 lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
22.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez
konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 22.1. SWZ winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (wykonawcy muszą
wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt 22.1).
22.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
22.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
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jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
22.1. 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.
22.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 22.7. SWZ,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
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.
22.3. Zamawiający oceni, 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.
22.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
22.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
22.6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy niezależnie od spełnienia warunków
określonych w pkt 22.1. niniejszej SWZ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6
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ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 tej ustawy.
22.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez
konsorcjum) warunki określone w pkt 23.4. dotyczące braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art.108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy z
Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania).
22.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany wskazać w ofercie: – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy firmy podwykonawców, o ile są
już znane.
22.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym
celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
22.10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 22.1 i 22.12 SWZ na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 25
niniejszej SWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy
5Pzp.

23. Podstawy wykluczenia.
23.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
tej ustawy.
23.2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się, Wykonawcę:
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,
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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)

powierzania 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 komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 23.1.1);
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
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zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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.
23.3. Wykonawca

może

zostać

wykluczony

przez

Zamawiającego

na

każdym

etapie

postępowaniao udzielenie zamówienia.
23.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 5 ustawy, 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, lubZamawiającym;
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
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nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
23.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 23.4,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 23.4., nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
23.6. W celu skorzystania z zapisów pkt 23.4., Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 23.4.
24. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.
24.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
- w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
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osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy dowody określające prawidłowe wykonanie robót budowlanych zostały
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i są opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje notariusz lub –
odpowiednio wykonawca, wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca.
b) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 22.1.
ppkt 4.2) lit. a i b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- w zakresie braku podstaw wykluczenia
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275),, 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 6 do SWZ;
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
24.2. Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa w pkt 24.1.a) SWZ liczy się wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert.
24.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, które
wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej w pkt 24.1.a) SWZ
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
24.4. Jeżeli jest

to

niezbędne

do

zapewnienia

odpowiedniego

przebiegu

postępowania

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na
dzień ich złożenia.
24.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiot we środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
24.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
24.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający

posiada,

jeżeli

Wykonawca

wskaże

te

środki

oraz

potwierdzi

ich

prawidłowościi aktualność.
24.8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
24.9. W sprawach dotyczących podmiotowych środków dowodowych nieuregulowanych w
niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
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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 r. poz. 2415).
25. Wymagania dotyczące wadium.
25.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 29.08.2021 r.
25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym w Białej Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430
z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w

postaci

dokumentu

elektronicznego

podpisanego

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę

dającego

zlecenie

gwaranta/poręczyciela

oraz

(wykonawcy),
wskazanie

beneficjenta
ich

siedzib.

gwarancji

(zamawiającego),

Beneficjentem

wskazanym

w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.
25.6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci
ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
25.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy
Pzp.
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25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w
pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
26. Sposób przygotowania oferty i dokumenty składane razem z ofertą.
26.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających

się

o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać
podpisane zgodnie z określoną reprezentacją.
26.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
26.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i obejmować całość zamówienia.
26.4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
26.5. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym.
26.6. Dokumenty składane razem z ofertą:
1) oświadczenie

o

niepodleganiu

wykluczeniu

oraz

spełnianiu

warunków

udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 22.1. i pkt 23 SWZ - zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 24 SWZ. Oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają
odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
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z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku

oświadczenie

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
Wymagana forma:
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem

elektronicznym

osobistym

osoby

upoważnionej

do

reprezentowania

wykonawców/podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 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.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym, lub
podpisem elektronicznym osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
29

(jeżeli

dotyczy).

Gdy

umocowanie

składającej

osoby

ofertę

nie

wynika

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
wykonawcy

zamówienia,

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo
powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-

wszystkich

wykonawców

ubiegających

się

wspólnie

o

udzielenie

zamówienia

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo

powinno

zostać

złożone

w

postaci

elektronicznej

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli
dotyczy) – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór
stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
26.7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust.
3 ustawy Pzp, 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
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mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
26.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 26.7 niniejszej SWZ,
przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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 lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
26.9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny
przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten
dokument.
26.10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
26.11. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione 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.
26.12. Formularz oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami, które należy złożyć wraz z
ofertą należy zaszyfrować.
26.13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
26.14. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca może stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca może zrobić
folder w formacie .zip.
26.15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa"
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się,
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w
sposób

umożliwiający

jego

udostępnienie.

Zastrzeżenie

przez

Wykonawcę

tajemnicy

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
26.16. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
27. Opis sposobu obliczenia ceny.
27.1. Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia:
- dla zadania I. jest Program Funkcjonalno-Użytkowy i jego odstępstwa, Audyt Energetyczny i
Studium Wykonalności.
- dla zadania II jest przedmiar robót, który stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny; Projekt
Budowlany oraz Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
27.2. Cena ofertowa brutto, stanowiąca sumę cen za zadania I i II wyliczona na podstawie pkt
27.1. jest ceną ryczałtową, braną pod uwagę przy wyborze oferty, która wprowadzona zostanie
bez

negocjacji do umowy. Przyjęta formuła wynagrodzenia ryczałtowego oznacza, że podana

przez Wykonawcę cena ma charakter stały, jednoznaczny i ostateczny.
27.3. Wykonawca w łącznej cenie ofertowej brutto (wynagrodzeniu ryczałtowym) zobowiązany jest
uwzględnić wszystkie koszty związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi normami
i przepisami oraz warunkami określonymi w SWZ, wykonaniem pełnego zakresu rzeczowego robót
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stanowiącego przedmiot zamówienia tj. wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych
przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Ponadto cena ofertowa brutto musi uwzględniać
wykonanie wszelkich prac i czynności, których nie wskazuje dokumentacja projektowa, a których
wykonanie z oczywistych względów jest niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
27.4. Zamawiający ustala, iż wpisane do tabeli przedmiaru dane dotyczące katalogów
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie
oznaczają obowiązku Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną
podstawą normatywną.
27.5. Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wycenić metodą kalkulacji
szczegółowej z podaniem ceny brutto. Wyceniony przedmiar robót stanowiący kosztorys
ofertowy wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka roboczogodziny, koszty
ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu) dla każdego z zadań będzie dostarczony
Zamawiającemu przez wybranego w drodze postępowania Wykonawcę przed podpisaniem
umowy. Nie dostarczenie ww. dokumentów lub dostarczenie dokumentów niezgodnych z SWZ warunkami postępowania, w tym m. in. z opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą
skutkować będzie niepodpisaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
27.6. Cenę ofertową należy podać w następujący sposób: cena brutto – cyfrowo oraz słownie,
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a następnie w ten sam sposób
podać cenę łączną dla obu zadań.
27.7. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto podana w ofercie.
27.8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
27.9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji 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;
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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.
27.10. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
28. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
28.1. Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać
nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę.
28.2. Formaty plików muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności określonych
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 oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
28.3. Pojemność jednej wiadomości na skrzynce mailowej nie może przekroczyć 20 MB.
28.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
28.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma.
28.6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszej SWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty,
kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zp@cieladz.pl .
29. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
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Jarosław Krawczyk - referent

tel. +48 46 815 24 29, pon. – pt. w godz. od 8:00 do 16:00,
w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
 Wioleta Strulak – pomoc administracyjna
tel. +48 46 815 24 29, wew. 7, pon. – pt. w godz. od 8:00 do 16:00,
30. Wyjaśnianie treści SWZ.
30. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
30. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.
30.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 30.2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
30.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,o
którym mowa w pkt 30.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert
30.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 30.4,

nie wpływa

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
30.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. (www.bip.cieladz.pl)
31. Zmiany w treści SWZ
31.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną treść SWZ.
31.2 W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert,
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert odpowiednio przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została
udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
32. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert.
32.1 Wykonawca składa jedną ofertę dla ubu zadań za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w
Instrukcji użytkownikadostępnej na miniPortalu.
32.2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r., do godz.: 12:00
32.3 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
32.4 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
32.5 Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy po przesłaniu
formularza, a także zostanie on wysłany na adres e-mail użytkownika. Ważne, aby zachować
numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu
oferty.
32.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
32.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r., o godz.: 13:00
32.8 Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
32.9 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
32.10 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
32.11 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu

ofert,

udostępnia

na

stronie

internetowej
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prowadzonego postępowania https://bip.cieladz.pl informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
33. Termin związania z ofertą.
33.1 Termin związania ofertą upływa w dniu 29 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą.
33.2 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 wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
33.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 33.2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
33.4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
33.5 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
33.6 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 33.5, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
34. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
34.1 Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena

- 60 %

2) okres udzielonej gwarancji

- 40 %
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34.2 Sposób oceny ofert:
1) Kryterium cena:
Za oferowaną cenę brutto maksymalnie można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Tę liczbę punktów
(60) otrzymuje oferta, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą ceną
brutto.
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
X1=

x 60% x 100,
Cw

gdzie:
X1-ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,
Cn -najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cw- cena brutto danego Wykonawcy zaoferowana w badanej ofercie.
2) Kryterium okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane,
montażowe oraz dostarczony i zainstalowany osprzęt, a także urządzenia i wyposażenie,
wskazując (wybierając) jeden z poniższych okresów :

a) 60 miesięcy lub,
b) 66 miesięcy lub,
c) 72 miesiące.
- licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Za okres udzielonej gwarancji można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę
w ofercie będzie punktowany zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) 60 miesięcy =

0 pkt, (X2)

b) 66 miesięcy =

20 pkt, (X2)

c) 72 miesiące =

40 pkt, (X2)
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Odpowiednią ilość punktów w przedmiotowym kryterium otrzymają wszystkie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający informuję, że udzielony okres rękojmi zostanie zrównany z okresem
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
34.3 Przy obliczaniu punktów, o których mowa w pkt 34.2. ppkt 1, Zamawiający zastosuje
zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku wg. zasady, że trzecia cyfra po przecinku
od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po
przecinku będzie mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
34.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie wymagania
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzyma największą łączną ilość punktów,
wyliczoną zgodnie ze wzorem:
X = X1+ X2
W– łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
X1 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena ofertowa brutto,
X2– ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji,
34.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
35. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostanąwprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy
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36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
36.1 Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy wg jego wyboru w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
36.2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt.36.1. p pkt 2), 3),
4) i 5) Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta
(Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.
Treść dokumentu zabezpieczenia nie może zawierać postanowień:
1) Warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta od:
a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty
beneficjenta (Zamawiającego);
b) wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiającego) do dobrowolnego
wykonania lub należytego wykonania zobowiązania;
c) udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposób przez beneficjenta (Zamawiającego)
okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zleceniodawcę
(Wykonawcę);
d)

uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiędzy beneficjentem

(Zamawiającym) a zleceniodawcą (Wykonawcą),
e) przedstawienia oryginału gwarancji wraz z żądaniem zapłaty beneficjenta (Zamawiającego);
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określających

2)

termin

wygaśnięcia

gwarancji

przed

terminem

ustania

stosunku

zobowiązaniowego, który zabezpiecza, z zastrzeżeniem zapisów art. 453 ust. 7 ustawy
PZP;
3) wprowadzających klauzulę prorogacyjną, chyba że jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów
pomiędzy stronami wskazano sąd właściwy miejscowo dla beneficjenta (Zamawiającego).
36.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
36.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430.
36.5 Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć do Urzędu Gminy
w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz przed podpisaniem umowy. W przypadku zabezpieczenia
wnoszonego w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: zp@cieladz.pl .
36.6 Zabezpieczenie ustala się

w

wysokości

5%

ceny

(z

podatkiem

VAT)

podanej

w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część
zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
36.7 Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za
częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
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37. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
37.1 Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
37.2 Wykonawca przed zawarciem umowy:
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,
- złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi
(stawka roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu),
- wstępny harmonogram realizacji zamówienia, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
37.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
37.4 Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
37.5 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.
37.6 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 37.5. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
37.7 Wykonawca, o którym mowa w pkt. 37.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią
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załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

38. Jawność postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz
z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3
dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, które mają charakter poufny).
39. Unieważnienie postępowania
Zamawiający

unieważni

postępowanie

o

udzielenie

niniejszego

zamówienia

w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający
zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
40. Informacje końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
41. Załączniki do SWZ
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wzór 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)
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, z którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
Załącznik nr 9 – Program Funkcjonalno-Użytkowy „Kompleksowa termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”
Załącznik nr 9A – Odstępstwa od Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Załącznik nr 10 – Audyt Energetyczny budynku Ośrodek Zdrowia w Sierzchowach
Załącznik nr 11 – Studium Wykonalności Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku
ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”
Załącznik nr 12 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla:
„Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”
Załącznik nr 13 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjno-Elektrycznych
dla: „Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”
Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Instalacje
Sanitarne;
Załącznik nr 15 - Projekt Budowlany dla Rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach;
Załącznik nr 16 – Decyzja 4/2021, Pozwolenie na budowę;
Załącznik nr 17- Przedmiar robót Zadanie II, który stanowi materiał pomocniczy do wyceny.
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