
   SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Ostrogskich nr  2 w Jarosławiu 

w imieniu i na rzecz której działa  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                                   

i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław 

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

trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na robotę budowlaną pn. 

   

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I   

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/  na formularza do 

złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem pgkimjaroslaw/SkrytkaESP i 

udostępnionego również na miniPortalu.  

 
 

Nr postępowania: PGKiM-DAP 26.7.2021 
 

 

 

                  Przygotował:                                                                 Zatwierdził: 

 

 

 

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

                                                                                                  
 

 

24 maja 2021 roku  



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Ostrogskich nr  2 w Jarosławiu  

NIP  7922289426 

w imieniu i na rzecz której działa   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 

37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15 

NIP 7920003087 

KRS 0000123566 

tel. 16-621-25-60 

fax 16-621-52-97 

e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl   

adres strony internetowej:  www.pgkimjaroslaw.pl  

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

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi   

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu , ul. 

Przemyska 15, telefon kontaktowy: (16) 6212560, email: biuro@pgkimjaroslaw.pl , 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również 

pod numerem telefonu (16) 6244737 oraz adresem email: iod@pgkim.jaroslaw.pl. 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
http://www.pgkimjaroslaw.pl/
https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

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



fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

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

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 2 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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



9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

10.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na 

rzecz wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności: murarskie i dekarskie    

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: 

W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1)   osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia 

identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na 

ich identyfikację 

2) wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

poniżej wskazane dowody:  

      - listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zaangażowanych do         

wykonywania ww. czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do 

tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne 

określenie  wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane 

przez osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

      - umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach – do wglądu na 

wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa/y powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, tj. w szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

                                                 
1
 Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez wykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy oraz 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; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o 

pracę:  

W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub 

uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek zamawiający 

przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł. 

Dodatkowe wymogi o  zatrudnieniu w/w osób zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik  Nr 1  do SIWZ. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.  

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie.  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) 

ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 

30% wartości zamówienia podstawowego.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Ostrogskich nr 2 – etap I .  

2. Budynek pełni głownie funkcję mieszkaniową wielorodzinną. W obiekcie mieści się 6 

lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy . Budynek w pełni eksploatowany.   

3. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-317 na mocy decyzji z dnia 12.10.1988r.  

4. Budynek jest położony w Jarosławiu  przy ul. Ostrogskich 2 na dz. ewid. gr. 2348/3 obr. 4  

5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót budowlanych: 

1)   Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu,  

2)   Przemurowanie i remont kominów,  

3)   Zszywanie spękań ściany szczytowej strychu,  

4)   Renowacja świetlika dachowego.  

 

 



UWAGA:  

Należy uwzględnić zalecenia protokołu sprawozdawczo – opiniodawczego z dnia 

30.04.2021r. z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych i połączeń 

dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo - kominowych w 

budynku położonym w Jarosławiu przy ulicy Ostrogskich nr 2 sporządzony przez 

Mistrza Kominiarskiego Wiesława Górskiego upr. Nr 193/03 - nie ujęte w przedmiarze 

robót.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony jest w dokumentacji projektowej, na 

którą składają się:  

1)    projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Ostrogskich nr 2  w Jarosławiu  obejmujący kolorystykę elewacji, remont kominów 

więźby, korytarza z klatką schodową oraz frontowych drzwi wejściowych, wymianę 

pokrycia dachowego , drzwi od strony podwórza i wykonanie izolacji pionowej części 

budynku jednostki projektowej Studio Architektury Artur Ostafijczuk ul. Narutowicza 

1 , 37-500 Jarosław , 

2)    Przedmiar robót  - etap I w zakresie wymiany zniszczonych elementów 

konstrukcji dachu, przemurowania i remontu kominów, zszywania spękań 

ściany szczytowej strychu, renowacji świetlika dachowego w budynku 

mieszkalnym  wielorodzinnym przy ulicy Ostrogskich nr 2 w Jarosławiu - załącznik 

nr 6 do SWZ  

3)    Protokół sprawozdawczo – opiniodawczy z dnia 30.04.2021r. z dokonanej kontroli                 

i oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych                                   

i wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo - kominowych w budynku położonym 

w Jarosławiu przy ulicy Ostrogskich nr 2 sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego 

Wiesława Górskiego upr. Nr 193/03 – załącznik nr 7 do SWZ.  

6. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy dla wykonawców, ułatwiający 

kalkulację oferty. 

7. W kalkulacji oferty należy uwzględnić zalecenia zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ – 

protokół sprawozdawczo – opiniodawczy   

UWAGA! W kosztorysie szczegółowym dodatkowo należy uwzględnić: 

 - materiały i robociznę na wykonanie obróbek blacharskich parapetów i lakarń  

  koszty remontu kominów, które należy wycenić wg załączonych protokołów 

kominiarskich    



8. Jeżeli z technologii wykonania robót wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione 

lub ich ilość jest różna od zakresu robót to należy dokonać ich wyceny, a wartość 

uwzględnić w całkowitej cenie oferty.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie z niniejszą SWZ, zawartą 

umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób 

gwarantujący spełnienie warunków:  

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03 )    

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 

z dnia 2019.06.07) ,  

3) właściwych przepisów bhp i ppoż,  

4) zasadami wiedzy technicznej,  

5) obowiązującymi Polskimi Normami . 

6. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez   

Wykonawcę.  

7. Przy wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych należy stosować wyroby 

budowlane, spełniające wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Wszystkie 

użyte materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa 

oraz atesty, zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa. 

8. Jeżeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywołuje nazwy własne lub 

znaki towarowe producentów, są one wskazane tylko przykładowo ze względu na 

specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości jego opisania za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Wykonawca robót może stosować urządzenia i materiały 

równoważne – tzn. o parametrach i wydajności takich jak materiały i urządzenia wskazane 

w dokumentacji oraz posiadające certyfikaty jakości takie jak wskazane w dokumentacji 

lub równoważne.       

9. Materiały przed zastosowaniem i wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do 

akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

10. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy . 

       Prace konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 



11.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45453000-7 -     Roboty remontowe i renowacyjne 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.  

2. W celu zapoznania się z dokumentacją znajdującą się u Zamawiającego należy 

kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.  

  VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Gwarancja jakości. Termin płatności     

1. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2021 roku.  Wykonawca będzie 

zobowiązany uzgodnić z zamawiającym harmonogram realizacji robót.  

 

Gwarancja jakości: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, w wysokości co najmniej  36 

miesięcy od daty odbioru końcowego.  

 

Termin płatności: 30 dni. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 



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

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

            Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się 

posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 

działalnością, obejmującego ryzyka związane z pracami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

1)   nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie:  

      wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub 

remoncie dachów i kominów o wartości tych robót nie mniejszej niż                           

150 000,00 zł brutto, z podaniem ich zakresu, daty wykonania wraz z 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane 

należycie. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z 

wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. 

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła 

funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06). Przez uprawnienia 

budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów 



Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej 

muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z 

których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach 6 ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej – ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 220 ze zm.). Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.; 

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia , o których mowa w art. 109 ust. 

Ustawy p.z.p.  

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ 

DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 

PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  



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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;  

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

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

3.   Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  

1)   wykaz robót budowlanych 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 - załącznik nr 4 do SWZ;  

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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego Nr postępowania: PGKiM-DAP 26.7 2021, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

załącznik nr 5 do SWZ;  

3)  aktualna na okres realizacji zamówienia polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z 

sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000 zł. 

 

5. Wstępne potwierdzenie dołączone do oferty  

      1)  Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujące wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wzór oświadczenia stanowi 

załączniki nr 3 do niniejszej SWZ.  

2)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

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

udziału w postępowaniu.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby.  

4)  Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania 

podmiotowych środków dowodowych:  

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

aktualna na okres realizacji zamówienia polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z 

sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000 zł. 

 

2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  

-    wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te  roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne 

odpowiednie dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

-   wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

       2) Zamawiający będzie żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis zdania 

pierwszego ma zastosowanie również do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, osoby działającej w 

imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach.  

       3) 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.  

      4) 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 9 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. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca 

wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 

7.   W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 



zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

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

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. 



Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

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

udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
2
. Ofertę, a także oświadczenie 

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują  drogą 

elektroniczną: biuro@pgkimjaroslaw.pl . 

11.    Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu 

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

5.   Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

                                                 
2
 Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 

komunikacji. 

6.    Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych 

przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu: 

1)  specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

2)  format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

3)  oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

4)  integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego 

automatycznie generuje rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe 

Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W 

UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie przekazania. 

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 

MB. 

6)  Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

Marek Michalak 37-500 Jarosław ul. Przemyska 15 - Specjalista ds. prawnych, tel. 

016 624 47 35, e-mail pgkimrp@op.pl lub m.michalak@pgkimjaroslaw.pl    

2) w zakresie merytorycznym: 

 Andrzej Nowosielecki  37-500 Jarosław ul. Przemyska 15 – Specjalista ds. 

Technicznych i Nadzoru Technicznego  tel. 16 621 25 60 lub 887 780 460; 

 Pani Jadwiga Mazurkiewicz, 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15, Administrator 

Nieruchomości tel. 16 624 47 53, e-mail j.mazurkiewicz@pgkimjaroslaw.pl                            

                 

     8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:pgkimrp@op.pl
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10.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

11.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

       pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)   oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

p.z.p. ( załącznik nr  3 do SWZ) składane pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.; 

2)   w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie;  

3)   Podmiotowe środki dowodowe  

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 



tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te  roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne 

odpowiednie dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

-   wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

     aktualna na okres realizacji zamówienia polisa, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego 

Zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000 zł. 

 

4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

5)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

6) wadium – jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający 

żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  



5. 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. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej, w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który winien być złożony przez 

osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w 

tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal znajdującego się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu (link do Regulaminu: https://www.uzp.gov.pl/e-

zamowienia2/miniportal). W przypadku złożenia oferty w kilku plikach, wymagania 

odnoszą się do każdego z nich, 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie 

mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa..  

9.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal


1. Ceną będzie wartość – cena ofertowa wynikająca z kosztorysu ofertowego  zgodnego z 

przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWZ – wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za robotę 

budowlaną 

2. Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter dokumentów pomocniczych 

umożliwiających wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące 

przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia obrazują skalę robót 

budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia. Cena ofertowa musi 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, 

zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji. 

4. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku 

VAT i podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

5. Cena musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za 

wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w części – Opis przedmiotu zamówienia, 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Cena powinna być wyliczona w następujący sposób: 

 cena (brutto) = cena (netto) + kwota należnego podatku VAT. 

6. Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robocizny, materiałów, transportu, 

wymagane ubezpieczenia, koszty zagospodarowania odpadów, czy opłaty 

administracyjne itp. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 

podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 



10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki 

podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

11. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe 

wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

12. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 



1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Ofertę należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

3.    Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2021r. do godziny 11:00. 

4. Otwarcie ofert następ w dniu 22.06.2021r. o godzinie 11:30   

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1. Cena -  90 % 

2. Gwarancja  – 10% 

 

Ad. 1 W celu przyznania punktów za kryterium cena  zamawiający posłuży się 

następującym wzorem: 

                              Cmin 

                   An= -------------x100 pkt   x 90 %   

                                Cn 

gdzie:   

An - liczba punktów, którą zamawiający  przyzna ofercie n za spełnienie kryterium A t.j. 

ceny. 

Cmin – minimalna cena wśród ofert  

Cn – cena oferty badanej 



100 pkt – maksymalna liczba punktów w kryterium ceny 

90 % - waga kryterium ceny 

 

    Ad. 2 W celu przyznania punktów za kryterium okres gwarancji zamawiający 

posłuży się następującym wzorem: 

                                  Gn   

                       Bn= ------------- x 100 pkt  x 10% 

                                  60 m-cy 

 

gdzie:  

Bn – liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie 

kryterium B t.j. okresu gwarancji (liczba miesięcy liczona od daty odbioru 

końcowego), 

Gn – gwarancja zaproponowana w ofercie badanej (nie mniej niż 36 miesięcy, 

nie więcej   niż 60m-cy), 

60 miesięcy - limit okresu gwarancji ustalony przez zamawiającego 

100 pkt – maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium 

gwarancji, 

10% - waga kryterium gwarancji 

Zamawiający przyzna ofercie łączna liczbę punktów  za dwa kryteria, zgodnie z następującym 

wzorem:  

                    ∑ =An +Bn        

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

2. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 

wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w 

Rozdziale XIX SWZ. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich 

wykonawców do negocjacji. 

3. Negocjacje treści ofert: 

a. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

b. będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert. 



4. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach 

kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XIX. 

5. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: 

a. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

b. których oferty zostały odrzucone; 

c. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 

ust. 1 Pzp – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

7. zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu 

negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

8. 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. 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. Oferta przestaje wiązać 

wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 

propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 

do negocjacji. 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. 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale 

XXII SWZ. 

4. 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 umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

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

przez Zamawiającego. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp: 

1)    Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

2)    Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 

Pzp nie stanowią inaczej. 

3)    Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 



4)    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy 

zawartym w ofercie. 

5)    Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy na podstawie, których 

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. 

Postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

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

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 



1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

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

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

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

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. 

- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 -  Wzór umowy                                                                                        

Załącznik nr 2 –  

Załącznik nr 3 -  

 

Załącznik nr 4 -  

Formularz Ofertowy   

                                 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu  

Wzór wykazu wykonanych robót    



Załącznik nr 5 -       

Załącznik nr 6 -  

Wzór wykazu osób  

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót   

Protokół sprawozdawczo – opiniodawczy z dnia 05.03.2020r. z  dokonanej 

kontroli i oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo - kominowych w 

budynku położonym w Jarosławiu przy ulicy Ostrogskich nr 2 sporządzony 

przez Mistrza Kominiarskiego Wiesława Górskiego upr. Nr 193/03 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


