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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne realizowanym w trybie podstawowym  

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 

Nazwa zadania 
Rozbiórka zadaszenia nad placem manewrowym części garażowej MPPP w Gnieźnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV) : 
Główny słownik: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45262690-4 Remont starych budynków 
 
 
 
 
 
Zamawiający: 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno 
tel. 61 426 46 41,  
NIP: 784-10-10-561 
https://www.muzeumgniezno.pl 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2019 ze zm.) 

https://www.muzeumgniezno.pl/
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I. Informacje o Zamawiającym 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno 
tel. 61 426 46 41,  
NIP: 784-10-10-561 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (zwanej 
dalej: „ustawą Pzp”) oraz na podstawie aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00081879/01 , data publikacji 14.06.2021 

2) strona internetowa https://www.muzeumgniezno.pl 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbiórka zadaszenia 
nad placem manewrowym części garażowej MPPP w Gnieźnie” wg dokumentacji 
projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SWZ. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki ich realizacji zawiera 
dokumentacja załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności: 
a) dokumentacja projektowa, 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
c) przedmiar robót. 
 
3. Wykonanie zamówienia w szczególności: 
• wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania 
placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z 
wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót, 
• zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów oraz gruzu we własnym zakresie, 
• właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z 
odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 
(Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z 
dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.), 
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 
 
4. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 
• Wszelkie materiały użyte do wykonania robót muszą uzyskać akceptacje Inwestora, 
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• W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie 
okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 
• Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w 
dokumentacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót objętych 
projektem, 
• Zamawiający będzie organizował i zwoływał rady budowy w razie potrzeb (forma zgłoszeń: 
pisemna lub telefoniczna lub elektroniczna), 
• Przedmiar robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami 
dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektami 
należy przyjmować, że wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót wynikające z 
projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji, 
• Tam, gdzie w opisie i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Budowlane, 
Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz 
bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych 
dokumentach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 
• Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem 
przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić 
Zamawiającemu. 
 
5. Informacje dodatkowe: 
1) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia 
budowlane): kierownika robót – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi. 
6. Wykonawca: 
1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1495) 
2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w pkt 1. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
Pracownikami świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o 
pracę. 
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4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy. 
7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o 
ile są już znane Wykonawcy. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy do: 30 listopada 2021 roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z 
powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4-6 ustawy Pzp. 
którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich 
spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym 
w ust. 2 oraz 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od 
wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 
VI ust. 1 pkt 2 SWZ; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów - 
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym 
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ; 
 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania 
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 
SWZ; 
 
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od wymagania 
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 
SWZ; 
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3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 
 
4. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo odpowiednio 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. 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych lub opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
w/w warunki Wykonawca spełnił. 
 
Va. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy 
Pzp. 
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt 1, 4-6 ustawy Pzp: 
 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
 
3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy. 
 
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
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1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w formie 
elektronicznej lub w postaci elektroniczne opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich 
poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających 
możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Wzór 
formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– zał. nr 1a do SWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
2) kosztorys ofertowy opracowany wg zaleceń rozdziału XII SWZ zgodnie z załączonym przez 
Zamawiającego przedmiarem robót; 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z 
działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty 
zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom 
winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1c do SWZ; 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie 
wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 5 dni podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów: 
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający 
zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów 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 jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 
2) oświadczenie odpowiednio: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się (jeżeli 
dotyczy) / podwykonawcy (jeżeli dotyczy) / 
1 Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza 
podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, 
obywatelstwo oraz numer PESEL. https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 
Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny 
w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu 
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podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane 
służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające 
dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną 
dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
1b do SWZ; 
6. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt. 1. 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8. Dokumenty, o którym mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się. 
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
11. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże 
te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
12. 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 oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
13. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 



1/ZP/2021 

Rozbiórka zadaszenia nad placem manewrowym części garażowej MPPP w Gnieźnie 
 

Strona 8 z 18 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 
z wykonawcami 
 
I. Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Jakub Pera, 

tel. 614264641 email – jakub.pera@muzeumgniezno.pl  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB.  

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

II. Złożenie oferty  

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

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

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
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3. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

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

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

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

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

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

ani wycofać złożonej oferty.  

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email.  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 
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email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 11 

zob. art. 125 ust. 1 Pzp. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

IV. Otwarcie ofert;  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 .  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
VIII. Wadium 
Nie wymaga się wnoszenia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert tj. do 29 lipca 2021r. 
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w 
pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w 
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty.  
4. Ofertę, oświadczenia, wykazy, kosztorys ofertowy sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis 
elektroniczny, podpis zaufany nie wymagany dla kosztorysu ofertowego). 
5. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 SWZ sporządza się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 
ust. 1 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w 
terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku, do godziny 9:45. 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty w postaci 
elektronicznej zgodnie z wymaganiami SWZ. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu 
przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. 
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3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania 
ofertą). 
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
przedmiaru robót, dokumentacji budowlanej i STWiOR, jak również następujące koszty: 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 
związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z 
jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w 
tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody 
zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z 
ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. 
5. Cenę za wykonanie poszczególnych rodzajów robót należy przedstawić w kosztorysie 
ofertowym dołączonym do oferty wg załączonego przedmiaru (sporządzony w programie 
kosztorysowym Wykonawcy, arkuszu kalkulacyjnym), a ogólną wartość netto 
należy przenieść do tabeli „Formularza oferty" stanowiącego załącznik do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 
miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie. 
7. W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistej treści 
oferty oraz jej charakteru i rodzaju jak i zarówno dla samej potrzeby wprowadzenia 
ewentualnych zmian. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 
poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia tj. uzupełni kosztorys ofertowy o brakującą pozycję i przyjmie, iż cena 
jednostkowa tej pozycji wynosi 0 zł (przyjmując, że cena została uwzględniona w innych 
pozycjach kosztorysu ofertowego) powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. 
 
XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie prawo zamówień publicznych 
oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w 
niniejszej specyfikacji). 
2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” 
(znaczenia). 
1) Cena - 60% 
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia – oferta uzyska 60 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 
               Cena najniższej oferty (zł) 
Cena = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60% 
              Cena oferty badanej (zł) 
2 ) Termin płatności faktury - 40% 
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Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury . Minimalny termin 
płatności to 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalna liczba dni 
płatności faktury brana pod uwagę do punktacji to 30 dni od dnia wpływu faktury do 
Zamawiającego. Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma 40,00 pkt, pozostałe 
oferty będą przeliczane wg wzoru: 
                                                   Termin płatności faktury w badanej ofercie 
Termin płatności faktury = ------------------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 40% 
                                                               Najdłuższy termin płatności faktury 
UWAGA: 
a) w przypadku braku wskazania w ofercie terminu płatności faktury Zamawiający na 
podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. uzupełni ofertę o termin płatności 
faktury przyjmując minimalny termin płatności faktury 14 dni, powiadamiając o tym 
niezwłocznie Wykonawcę. Wykonawca w tym przypadku otrzyma 0 pkt 
b) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni, 
przyjmuje się że Wykonawca podał termin 14 dni. 
c) w przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni, 
przyjmuje się że Wykonawca podał termin30 dni. 
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w poszczególnych 
kryteriach. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla 
się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
5. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 
3) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o 
której mowa w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na stronie postępowania oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego.  
 
X I V. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SWZ. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 
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3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona 
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Na podstawie art. 263 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 255. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do 
niniejszej SWZ. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może 
nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, 
jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie 
oraz na następujących warunkach: 
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu utrzymujących się 
minimum przez 7 dni oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w 
trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, 
wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w 
normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych 
prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji 
termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; 
b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie 
Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia; 
d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
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2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 
3) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych 
mających wpływ na wykonanie zamówienia, 
4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego 
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 
5) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z 
wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za 
uzasadniające zmianę terminu. 
7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 
szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy 
wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, 
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z 
wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy 
lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla 
danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 
b) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy 
poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone 
art. 647' k.c. 
4. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i 
całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności 
czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich 
faktycznego usunięcia. 
5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu 
umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 
1) wskazanie innych podwykonawców; 
2) rezygnację z podwykonawców. 
6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 3-5 Strony mają prawo dokonania następujących 
zmian umowy: 
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 
celu jej jednoznacznej interpretacji; 
2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu; 
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3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta 
jest korzystna dla Zamawiającego; 
4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 
a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; 
5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 
postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 
zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o 
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, 
dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
6) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany 
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej; 
7. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji 
projektowej Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich 
wykonania w protokole konieczności. 
8. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 
zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia 
do ich wykonania. 
9. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 bez 
uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody 
(pisemnego zlecenia) spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty 
wynagrodzenia za te roboty. 
10. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 
11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 
przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
6. Terminy wniesienia odwołania: 
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. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu IX ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na podstawie art. 579 
ust. 1 ustawy. 
 
XVIII. Opis części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone 
na części ponieważ przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Przedmiot zamówienia stanowi 
niepodzielną całość i wskazane jest aby wykonywał go jeden Wykonawca. Ponadto 
wobec szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne może być ono 
zrealizowane nawet przez mikroprzedsiębiorcę. Mając na uwadze, że ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób oraz 
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 000 000 euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 000 000 euro, zamawiający uznał, że skala zamówienia umożliwia 
ubieganie się o jego udzielenie nawet mikroprzedsiębiorcom, również w przypadku nie 
przewidzenia udzielenia zamówienia w częściach. Podział zamówienia na części nie 
poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział. Zgodnie z 
uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z 
celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 
zamówieniach publicznych. W świetle powyższego uzasadnienia zamawiający uznał, że nie 
zachodzi potrzeba udzielania niniejszego zamówienia w częściach, żeby zostały osiągnięte 
cele w postaci ułatwienia dostępu do postępowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a 
działanie takie byłoby tylko pozorne i nie wnosiłoby żadnej wartości dodanej. 
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X I X. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy , 
oferty wariantowe 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
i pkt 8 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XX. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej. 
 
XXI. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
XXIII. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) 
oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 


