
Oznaczenie sprawy: MDK/1645/2021             Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  
 

1 

 

 

 
 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej jako SWZ) 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 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 ze zm.) – dalej Pzp, na realizację 

ROBOTY BUDOWLANEJ pn.: 
 
 

Wymiana podłogi parkietowej w sali widowiskowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz  
 w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17  

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem internetowym: 

 
 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ 
 
 
 
 

Nr postępowania:  
 
 
 
 
 

BIELSKO-BIAŁA, MAJ 2021 R. 

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/
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Część I – Zamawiający 
 
 

Miejski Dom Kultury  
 

Ul. 1 Maja 12 43-300 Bielsko-Biała 

REGON:  070615661 NIP: 5471029394 

Tel.:  
centrala:                 33 812 53 13           
sekretariat MDK:  33 829 76 50 

FAKS:                       338122388 
 

 

 

Adres e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl,  

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

dokumenty  związane  z  prowadzoną  procedurą: https://mdk.bielsko.pl/bip1/1  zawierająca  odesłanie 

na Platformę przetargową pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ 

Godziny pracy: 

 
poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30  

 
 

Część II – Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

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. – dalej jako: ustawa Pzp) . 

2. W sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

 
Część III – Wykonawca 

 

1. Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robot 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się  

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

 
 
 

 

mailto:mdk@mdk.bielsko.pl
https://mdk.bielsko.pl/bip1/1
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/


Oznaczenie sprawy: MDK/1645/2021 Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  
 

3  

 
Część IV – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

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

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie 

prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

(o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli 

co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do 

których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

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

(o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych  z  Wykonawców,  którzy  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy  złożyć  na  Formularzu  oferta  stanowiącym  Załącznik  

nr  1  do SWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, 

czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.   

 
Część V – Udostępnienie zasobów 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub  

sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej   podmiotów   udostępniających  zasoby,  niezależnie  od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te 

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

4. 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. 

5. Zobowiązanie podmiotu  udostępniającego zasoby  potwierdza, że stosunek  łączący  Wykonawcę   

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa, w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
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udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

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

wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części X SWZ, a także 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy. 

8. 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. 

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. 

 
Część VI – Inne uwarunkowania formalne 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 

Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej 

SWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 
Część VII – Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania 

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 ochronie danych) tzw. RODO Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 
12, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez 
Dyrektora. 
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo 
danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną 

na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wymianę podłogi parkietowej w sali widowiskowej 
w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17” znak 
sprawy MDK/1645/2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp); 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. Wyniki postępowania będą publikowane na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego https://mdk.bielsko.pl/bip1 oraz na platformie przetargowej pod adresem: 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ 

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10  RODO w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXI, do upływu terminu na ich 
wniesienie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, ani nie będą profilowane; 

8. Przysługuje Państwu: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,  
z tym że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu,  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, z tym, że 
skorzystanie  przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  

o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może:  

− skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,  

− naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

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

osobowych. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Państwu: 

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

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

https://mdk.bielsko.pl/bip1
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywanie do krajów trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

11. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

Część VIII – Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiot zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana podłogi parkietowej w sali widowiskowej w budynku Domu 

Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17”, obejmujące w 

szczególności wykonanie: 

 
1. Robót przygotowawczych i zabezpieczających; 

2. Robót rozbiórkowych i demontażowych; 

3. Zerwanie starej posadzki z parkietu;  

4. Skucie podłoża mineralnego; 

5. Rozbiórka izolacji z papy i płyt pilśniowych; 

6. Czyszczenie ślepej podłogi drewnianej;  

7. Montaż legarów;  

8. Wykonanie podłogi ślepej dwuwarstwowej z płyt OSB; 

9. Wywozu i składowania odpadów (gruzu, klepek, itp.) oraz systematyczne porządkowanie 

miejsca wykonywania robót; 

10. Ułożenie posadzki z parkietu dębowego; 

11. Szlifowanie i lakierowanie parkietu. 

 
Przedmiot zamówienia  został  szczegółowo  opisany  w  SWZ  i  niżej  wymienionych  załącznikach  do 

SWZ: 

1. Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ; 

2. Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ; 

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ 

 
− Wszystkie wymienione wyżej załączniki, zostaną udostępnione w formacie .pdf. 

− Załączniki stanowią integralną części SWZ i należy zapoznać się z ich treścią podczas 

przygotowywania oferty. 

Uwaga: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót w zakresie opisanym we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ i przedmiarze robót.  

Kody CPV: 
 

− 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych; 

− 45100000-8 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
− 45432113-9 Kładzenie parkietu;  
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II. Podział zamówienia na części. 
 

1. Zamawiający  nie  dokonuje  podziału  zamówienia   na   części i nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, albowiem przedmiot zamówienia 

stanowi jedną, technicznie  niepodzielną  całość.  Podział  zamówienia  na  części  nie  jest  

korzystny  dla Zamawiającego pod względem technicznym, ekonomicznym, czasowym oraz 

organizacyjnym. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko  jedną  ofertę.  Za  równoznaczne  ze złożeniem  więcej niż 

jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot 

występuje w dwóch lub więcej  ofertach składanych  wspólnie  lub jest samodzielnym  Wykonawcą,  

a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej  oferty. 

III. Inne zobowiązania Wykonawcy. 

 
1. Wskazanym jest, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się z dokumentacją 

przetargową (specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem) oraz dokonał wizji 

lokalnej obiektu dla prawidłowej oceny przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, koniecznych 

do należytego wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości miejsca prowadzenia robót oraz ciągów 

komunikacyjnych  w  obrębie  prowadzonych  robót  przez  cały  okres  realizacji   zadania.   Prace 

porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco. 

3. Z chwilą przejęcia miejsca prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego 

informowania o występujących utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania  wszystkich  robót  tymczasowych  niewskazanych  

w materiałach przetargowych, a niezbędnych do wykonania robót podstawowych, a także innych 

elementów, których wykonanie przewiduje. 

5. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na miejscu prowadzonych robót Wykonawca 

zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  korzystania  z   samochodów,   maszyn   i   sprzętu,   które nie 

spowodują pogorszenia stanu technicznego dróg dojazdowych na miejscu prowadzenia robót, ze 

szczególnym uwzględnieniem tonażu środków transportowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie 

Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich 

uszkodzeń obciążają Wykonawcę. 

8. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do 

zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu oraz 

zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 

robót, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót 

oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla  osób 

trzecich w przypadku ich dostępności. 

10. Wykonawca na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze magazynowe oraz socjalno-sanitarne dla 

pracowników. Wykonawca uzgodni z administracją budynku lokalizację zaplecza j.w. oraz miejsca 

składowania odpadów, gruzu, śmieci, itp. 

11. Od momentu przejęcia miejsca prowadzenia robót do chwili zrealizowania przedmiotu umowy, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na obiekcie oraz 
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terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia. Wykonawca 

zobowiązany  jest   do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej     

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie 

natychmiastowym, naprawi on lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawianej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

12. Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  z  materiałów,  wyrobów  budowlanych  zgodnych  

z wymaganiami SWZ i jej załączników, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Zamówienie  należy  realizować   w   taki  sposób,   aby   minimalizować   uciążliwości  związane  

z prowadzeniem prac dla okolicznych mieszkańców/użytkowników. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbiorów częściowych poszczególnych etapów 

robót w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu. 

15. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp,  p.poż. oraz koordynacja  w zakresie bhp)  na  

miejscu  prowadzonych  robót  należy  prowadzić  w  oparciu  o aktualne  normy  i przepisy  ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp dla rodzaju robót stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami oraz warunkami i procedurami określonymi dla wykonywanych prac. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do: 

− prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu   

odpadów,   ograniczenia   ich   ilości    i    ich    negatywnego    oddziaływania na środowisko, 

zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania); 

− prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza, ptaków, 

nietoperzy i stanu akustycznego środowiska, a także osób oraz w sposób zabezpieczający przed 

awariami lub incydentami środowiskowymi. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na miejscu  prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu,  za 

ochronę ptaków, nietoperzy, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany  jest  do wywiezienia na legalne  składowiska odpadów materiałów   

z demontażu, rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy 

Zamawiającemu. 

20. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków, na jakich zawarta będzie umowa pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą zawarte są we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 

21. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to 

niezbędne do dochowania terminów umownych.  Prace uciążliwe dla osób pracujących  

w sąsiednich pomieszczeniach wykonywać po godzinach pracy Domu Kultury.  

22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace porządkowe na bieżąco. 

23. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oryginał polisy ubezpieczenia (lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej z warunkami  ubezpieczenia.  Kopia  tego   dokumentu   stanowić   będzie   
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załącznik   do umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać do wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów 

zapłaty rat składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez cały okres  obowiązywania  umowy.  Kopie dokumentów 

ubezpieczenia oraz dowodów zapłaty rat składki w okresie obowiązywania  umowy   zostaną  

potwierdzone   przez  Zamawiającego  za  zgodność  z oryginałem i dołączone do umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie realizacji przedmiotu umowy, do dostarczenia 

użytkownikowi warunków użytkowania i konserwacji, a także  wszelkich niezbędnych  atestów  

i  certyfikatów użytych i zastosowanych materiałów  -  wszystkie  dokumenty  w formie 

papierowej, w języku polskim. 

26. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące rękojmi i gwarancji: Zamawiający wymaga 

udzielenia: 

−  rękojmi za wady  przedmiotu zamówienia (wykonanych robót),  w  tym użyte  materiały      

na okres nie krótszy niż 60 miesięcy/5 lat. 

− gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres nie krótszy niż 36 

miesięcy/3 lata. 

 
IV. Podwykonawstwo. 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących 

zamówienia na usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym, części zamówienia których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, 

o ile są już znane. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

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

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

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  

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

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie 

Wykonawca i podwykonawca. Koszt naprawy obciążają Wykonawcę. 

6. Informacje dotyczące podwykonawstwa opisano szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SWZ. 
 

V. Materiały i rozwiązania równoważne. 

 
Informacje ogólne: 

 

1. Opisane  w  dokumentacji  przetargowej   (SWZ   i   jej   załącznikach)   materiały  są standardem 

oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych  

(równoważnych)  niż  te  przyjęte  w  SWZ  i  jej  załącznikach (w przypadku podania znaku 

towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez 

materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. 
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2. Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby  

w odniesieniu do niektórych materiałów znaki  towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów 

równoważnych. Materiały pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakimi muszą 

odpowiadać materiały oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. 

3. Pod    pojęciem   „minimalne   parametry   techniczne,    eksploatacyjne,   użytkowe,   jakościowe    

i funkcjonalne”, Zamawiający  rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ 

produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretnych produktów przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, 

jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza, że 

wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

4. Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp, w sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  

a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniem nie 

towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne 

opisywanym w każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, 

europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów 

przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu   dokumenty   potwierdzające   ich   dopuszczenie   do   obrotu   i   stosowaniu     

w budownictwie. 

 
Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: 

 

1. Wykonawca, który powołuje się  na  rozwiązania  równoważne, jest  zobowiązany  wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.   

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest: 

 
− Podać w ofercie – Poprzez wypełnienie tabeli pod nazwą: „Wykaz materiałów i rozwiązań 

równoważnych”, znajdującej się na Formularzu oferta Załącznik nr 1 do SWZ, podając: Nazwę 

(typ, rodzaj) materiału lub/oraz opis rozwiązania (norma, europejska ocena techniczna, 

aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej) oryginalnego: (wynikających 

z dokumentacji projektowej) oraz nazwę (typ, rodzaj) materiału równoważnego lub/oraz opis 
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rozwiązania równoważnego (norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja 

techniczna, system referencji technicznej), a także podać nazwę producenta materiału 

równoważnego; 

Oraz: 

− Przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe 

producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne 

parametry zaoferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące   

norm,   europejskich   ocen   technicznych,   aprobat,   specyfikacji    technicznych  i systemów 

referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście 

równoważne.  

2. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 

ma   w szczególności   zapewnić   uzyskanie   parametrów    technicznych    nie    gorszych   od 

założonych w niniejszej SWZ. 

3. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego, 

Zamawiający  uzna,   iż   Wykonawca   będzie   realizował   przedmiot   zamówienia   zgodnie   

z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach. 

4. Zastosowane  materiały  i  urządzenia  winny   być   dopuszczone  do  obrotu   i  stosowania    

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

5. W przypadku, kiedy przedłożone dokumenty nie pozwolą Zamawiającemu na stwierdzenie, 

iż zaoferowane inne rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich wyjaśnienia, 

6. Jeżeli Wykonawca nie dołączył do oferty odpowiednich dokumentów pozwalających 

jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. 

7. W przypadku nieuzupełnienia/niewyjaśnienia odpowiednich dokumentów pozwalających 

jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne      

w skutek czego Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić rzeczywistej równoważności, 

Zamawiający uzna treść oferty Wykonawcy za nieopowiadającą treści SWZ, a tym samym, 

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 
VI. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy. 

 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.: 

 
− robót przygotowawczych i zabezpieczających; 

− robót rozbiórkowych i demontażowych; 

− robót montażowych  

 
(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”). 
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2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp, 

uprawnienia Zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania  przez  Wykonawcę  wymagań,   

o których mowa w art. 95  ust.1  oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte  są 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  osób wykonujących 

czynności w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.  

4. Przedmiot zamówienia należy wykonywać przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.  

 

VII. Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

 
Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, nin. zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, 

w tym pracowników Zamawiającego i nie spełnia przesłanek w/w artykułu ustawy Pzp, dlatego 

Zamawiający  przy  sporządzaniu   opisu   przedmiotu   zamówienia   nie   uwzględnił  wymagań  

w  zakresie  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych  lub  projektowania  z  przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników. 

VIII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 
 

1. Zamawiający  wymaga  złożenia  wraz   z   ofertą   przedmiotowych   środków   dowodowych.  

W przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne, zobowiązany 

jest  dołączyć  do oferty  odpowiednie dokumenty (w języku polskim),  np. karty techniczne, 

karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, 

opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz inne 

dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,  

specyfikacji  technicznych  i  systemów  referencji  technicznych, o których mowa w ustawie 

Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie   stwierdzić,   że   

spełniają   one   wymagania   i    parametry    określone   przez Zamawiającego w SWZ i jej 

załącznikach (m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej); 

2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga 

ich złożenia wraz z ofertą,  a  Wykonawca  ich  nie  złożył,  bądź  złożone  środki  dowodowe są 

niekompletne. 

 
Część IX – Termin wykonania zamówienia. 
 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 

 

− Rozpoczęcie realizacji zamówienia: nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu prowadzenia 
robót.  

− Zakończenie realizacji zamówienia: w terminie do 6 tygodni licząc od daty przekazania terenu 

prowadzenia robót. 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy, uregulowane są we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 
Część X – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
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I. Wykonawcy, którzy moją ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 

II. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjnie), 

tj.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

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

celu popełnienie tego przestępstwa, 

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

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

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

przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania    wykonywania    pracy    cudzoziemcom    przebywającym    wbrew     przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

w   spółce   jawnej   lub   partnerskiej   albo    komplementariusza    w    spółce    komandytowej lub 

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

w pkt 1; 

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

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

chyba że  wykonawca  odpowiednio przed  upływem terminu  do składania  wniosków  

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

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

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

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

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

z innymi   wykonawcami  porozumienie   mające   na   celu   zakłócenie   konkurencji,  w szczególności 
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jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

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

niezależnie od siebie; 

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

wynikającego z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  

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

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

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

o udzielenie zamówienia 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

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

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

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

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

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

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie 

są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają następujące 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 nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie: 
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1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 

(jedną) robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 30 tys. zł brutto, o charakterze 

porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia: tj. ułożenie lub wymiana podłogi parkietowej. 

 

Roboty te winny być wykonane należycie. 

− Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane   zostały   wykonane   należycie,   zgodnie    z   przepisami   prawa    budowlanego  

i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez  Zamawiającego,  należy  

w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 

− W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie, w innej walucie niż PLN 

należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień  

opublikowania  ogłoszenia   o   zamówieniu   w   Biuletynie   Zamówień   Publicznych   

(w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

 
Część XI – Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i 

dokumenty 

Wykonawca winien dostarczyć: 
 

I. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 

 
1. Oferta przetargowa składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 

1 do SWZ, zawierająca m. in.: 

 
a.  Informację o zastosowaniu materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych – 

Wykonawca w przypadku zastosowania materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań 

równoważnych, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany wypełnić tabelę na końcu 

Formularza oferta – Wykaz materiałów równoważnych, oraz rozwiązań równoważnych, 

podając informacje na temat nazw (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny  

i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, 

lub/oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia 

oferowanych rozwiązań równoważnych, oraz  załączyć  do  oferty  odpowiednie  dokumenty  

(w  języku  polskim),  np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami 

prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych 

materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji  technicznych  i systemów  

referencji  technicznych,  o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań 

równoważnych, pozwalające jednoznacznie   stwierdzić,   że   spełniają   one   wymagania     

i    parametry    określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarze 

robót); 

b. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 
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mowa w Części IV, pkt 4 SWZ; 

c. Inne istotne informacje. 
 

2. Kosztorys   ofertowy   (w   formie   elektronicznej    lub    postaci    elektronicznej),    zawierający co 

najmniej: opis pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji 

kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem, obejmujący wycenę poszczególnych elementów 

zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk). Ceny 

jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami 

zakupu, sprzęt, koszty pośrednie  i  zysk.  Obowiązującą  stawkę  podatku  VAT  należy  doliczyć  do 

wartości kosztorysowej (sumy) robót, chyba że Wykonawca nie jest płatnikiem VAT. 

3. Przedmiotowe środki dowodowe tj.: 

a.  Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań 

 równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami 

prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych 

materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub 

postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania  

i parametry określone  przez   Zamawiającego  w   SWZ  i  jej  załącznikach  (m.in.  przedmiarach  

robót    i dokumentacji projektowej) – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku 

zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań 

równoważnych podczas realizacji zamówienia. 

4. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO, stanowiące Załącznik nr 1a do SWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 

5. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu,  

w zakresie wskazanym w Części X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie 

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

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Części XI SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

6. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym 

w Części X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia  

z postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 

dowodowe (jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 3 do SWZ. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa w pkt 5 i 6 powyżej, składa każdy z wykonawców.  

8. Upoważnienie    (pełnomocnictwo),    lub    inny     dokument,     potwierdzający     umocowanie  do 

reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów 

rejestrowych  Wykonawcy.  Powyższy  zapis  stosuje  się  odpowiednio  do   osoby  działającej     

w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy. 

9. Pełnomocnictwo (w oryginale), do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie 

(konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego 
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pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o zamówienie). 

10. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy,  

o którym mowa w Części V pkt 4 SWZ, w przypadku polegania na zasobach podmiotu 

udostępniającego zasób Wykonawcy. 

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

zasoby dołącza do oferty oświadczenie ww. podmiotów o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu – sporządzonego według załącznika nr 8 do SWZ oraz oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego wg. Załącznika nr 9 do SWZ w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby.   

 

II. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie: 

 
1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,   nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

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

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

wykonane oraz: 

2) 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; 

UWAGA: 

− Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym 

upływa termin składania ofert w postępowaniu; 

− Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy 

robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

 
III. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

 
1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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, 

Wykonawca,  w  celu  utrzymania  w  poufności  tych   informacji,  przekazuje  je   w  wydzielonym     

i odpowiednio oznaczonym pliku. 
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Część XII – Forma składanych oświadczeń i dokumentów 

 

1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

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

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

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy  Pzp, zwane dalej     w niniejszym 

rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się  w  postaci  

elektronicznej,  w   formatach   danych   określonych   w   przepisach   wydanych na podstawie art. 

18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

3. Informacje,  oświadczenia  lub   dokumenty,   inne   niż   określone   w   ust.   2,   przekazywane    

w  postępowaniu,  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  formatach  danych  określonych   

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne  lub  jako  tekst  wpisany  bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Podmiotowe  środki  dowodowe,   przedmiotowe   środki   dowodowe   oraz   inne   dokumenty   

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

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej  

w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione     podmioty    inne     niż      Wykonawca,      Wykonawca      wspólnie      

ubiegający    się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub   podwykonawca,  

zwane   dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego  dokumentu  opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  

z  dokumentem  w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 6 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych   środków   dowodowych   oraz   dokumentów    potwierdzających    umocowanie 

do   reprezentowania   –   odpowiednio    Wykonawca,    Wykonawca    wspólnie    ubiegający    się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych   środków   dowodowych   lub    dokumentów    potwierdzających  umocowanie  do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

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

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

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 6, może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 

bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  

lub podpisem osobistym. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym  lub  podpisem   osobistym,   poświadczającym   zgodność   

cyfrowego   odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 11, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie  zamówienia, podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,   

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp,  lub  zobowiązania  podmiotu  udostępniającego  zasoby   –   odpowiednio   Wykonawca   lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz 

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  jest  równoznaczne   

z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące 

wymagania: 

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

przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 

danych; 

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

treści na monitorze ekranowym; 

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

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

informacji. 
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16. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich  prawidłowość  

i aktualność. 

4) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp 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 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia    

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych   dla   dokumentów   elektronicznych   oraz   środków   komunikacji   elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 
Część XIII – Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.  

 
Część XIV – Sposób przygotowania oferty oraz zasady komunikacji 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej 

„Platformą”) dostępnej pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/   

oraz poczty elektronicznej na adres mstraczek@mdk.bielsko.pl. 

2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Marta Strączek pod numerem tel. 

33 829 76 62 lub poprzez centrale 33 812 53 13.  

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

posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, 

wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych 

środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń  

i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane na Platformie w zakładce „Wymagania techniczne” 

oraz poniżej tj.: 

1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy 

protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. 

Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty,  

a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację  

z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 

2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy: 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/
mailto:mstraczek@mdk.bielsko.pl
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a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, 

− Google Chrome 31, 

− Mozilla Firefox 26, 

− Opera 18. 

b) Pozostałe wymagania techniczne: 

− dostęp do sieci Internet 

− obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 

− włączona obsługa JavaScript 

− zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

− zainstalowany Acrobat Reader 

− zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 

24 lub nowszy 

c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: 

− dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 

− dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 

− dla Windows 8: Internet Explorer 11 

− dla Windows 10: Internet Explorer 11 

d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: 

− Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych S.A. 

− Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

− Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto 

Technologies SA.) 

− Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 

3) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych opisano na Platformie, w zakładce „Wymagania 

techniczne”. 

4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM- DD 

HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych 

środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń  

i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności 

przez Wykonawcę na Platformie. 

7. Zasady dotyczące składania ofert: 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany  jest  podać  adres  poczty  elektronicznej  używany  do  logowania  w   Platformie, za 

pomocą którego będzie prowadzona korespondencja z Wykonawcą. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach 

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

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku  wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, 

natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. Zamawiający 

dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, iż  

w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie 

dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu 

kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą Platformy. 

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

Platformy. 

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

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

1) W    postępowaniu    o    udzielenie    zamówienia    komunikacja    pomiędzy    Zamawiającym      

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

na adres email: mstraczek@mdk.bielsko.pl 

3) Zamawiający   dopuszcza   również   możliwość   komunikowania   się   (z   wyłączeniem   oferty    

i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany 

w pkt. 2). Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa  Rady   

Ministrów   z   dnia   31   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 

oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia  30  grudnia  2020 r.  w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. 

11.  Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z Platformy dostępne są pod niniejszym 

adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. 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. 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13, 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 pkt. 13, Zamawiający 
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nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 14, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

17. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 

 

Część XV – Sposób obliczenia ceny 

 

1. Obliczając  cenę oferty należy uwzględnić wszystkie  elementy składowe,  jakie będą niezbędne  do 

zrealizowania zamówienia, podać ich cenę wykonania całego zamówienia objętego 

postepowaniem. 

2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom roboty te powinny być skalkulowane 

oddzielnie. 

3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówieni, tj. koszty 

wszystkich czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które nie zostały 

wskazane przez Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. 

5. Do oferty należy dołączyć kosztorys, sporządzony w oparciu o SWZ i jej załączniki, w tym 

przedmiary robót. Nieujęcie wszystkich pozycji z przedmiarów robót do wyceny (kalkulacji oferty), 

skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania, jako niezgodnej z treścią SWZ. 

Kosztorys stanowi obligatoryjny element oferty Wykonawcy. 

6. W formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1  do SWZ  należy  wskazać  cenę  oferty  brutto  

w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością 

pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, należy wpisać w odpowiednim miejscu na 

formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, określenie „zw” oraz podać podstawę 

prawną zwolnienia. 

8. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą i podwykonawcami będą prowadzone wyłącznie 

w walucie polskiej (PLN). 

10. Zgodnie  z  art.  225  ustawy Pzp  jeżeli  została  złożona  oferta,  której   wybór  prowadziłby  do 

powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie  z ustawą z  11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania   Zamawiającego,    że   wybór    jego   oferty    będzie    prowadził    do   powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub  usługi, których  dostawa  lub świadczenie będą  prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

11. Podana w ofercie cena nie podlega negocjacjom. 

12. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia i odbiorem pracy. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w szczególności: 

a. Wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o SWZ i jej załączniki, 

b. Koszty wszystkich czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które 

nie zostały wskazane przez Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

c. Wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej  

z właściwych przepisów. Stawkę podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do zapisów ustawy 

o podatku VAT. 

 
 

Część XVI – Informacje o sposobie i terminie składania ofert oraz o terminie otwarcia ofert 
 

I. Sposób i termin składania ofert: 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć na Platformie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021 r. do 

godziny 9:00 pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  

w wierszu oznaczonym nazwą  i  znakiem  sprawy  niniejszego  postępowania.  UWAGA:  Ofert 

nie należy przesyłać za pomocą zakładki korespondencja pod rygorem odrzucenia oferty. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia 

jej wprowadzania na Platformie. 

 
II. Termin otwarcia ofert: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2021r., o godz. 10:00 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

III. Wycofanie oferty: 
 

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

pośrednictwem Platformy, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Szczegółowa instrukcja składania oferty, wycofania oferty znajduje się pod adresem Platformy 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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w zakładce „Instrukcje”. 

 
IV. 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. 

 
Część XVII – Badanie ofert oraz kryteria oceny ofert 

 

1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na postawie art. 226 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4. Przy    wyborze    oferty    Zamawiający    kierował    się    będzie    następującymi     kryteriami,    

z uwzględnieniem odpowiednich współczynników wag (znaczenia wyrażonego w %) dla tych 

kryteriów oraz maksymalnej ilości punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium: 

 
1) Cena oferty brutto (C) 60% → max. 60 pkt. 

2) Okres udzielonej gwarancji (G) 40% → max. 40 pkt. 
 

5. Kryteria oceny oferty: 

1) Cena oferty brutto (C) – I kryterium oceny oferty 

a) Zamawiający   przyzna   maksymalną   liczbę   60   punktów   ofercie   Wykonawcy    

z najniższą ceną brutto za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  

z formularzem Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; 

b) Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom Wykonawców zostanie obliczona 

zgodnie z następującym wzorem i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 

cena oferty z najniższą ceną 

C = ------------------------------------------------------ x (60 pkt.) 

cena oferty badanej 
 

2) Okres udzielonej gwarancji (G) – II kryterium oceny oferty 

a) Zamawiający może przyznać maksymalną  liczbę 40  punktów  ofercie Wykonawcy   

w ramach kryterium okres udzielonej gwarancji; 

b) Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  udzielił  gwarancji  na  roboty  wykonane   

 w ramach umowy, w  tym  użyte  materiały  i  urządzenia  na  okres  nie  krótszy  niż 
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36 miesięcy (3 lata) licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęciu ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych oraz na okres nie dłuższy niż  60 

miesięcy (5 lat) licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót  i przyjęciu  ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych; 

c) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy/5lat) okres udzielonej 

gwarancji, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęciu ich przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych, otrzyma 40 punktów w obrębie tego 

kryterium oceny oferty; 

d) Liczba punktów przyznana pozostałym ofertom Wykonawców, w zależności od 

zaoferowanego okresu udzielonej gwarancji, zostanie obliczona zgodnie  

z następującym wzorem i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 

 
 

okres udzielonej gwarancji w ofercie badanej 

(min. 36 miesięcy (3 lata) – max. 60 miesięcy (5 lat)) 

G = ------------------------------------------------------------------------- x (40 pkt.) 

najdłuższy okres gwarancji 

(60 miesięcy (5 lat)) 

 
− Punkty zostaną przyznane według następujących zasad: 

− Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje żadnego okresu udzielonej gwarancji, zaoferuje okres 

udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty przekazania przez 

Wykonawcę robót i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, zostanie 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, jako oferta, której treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia; 

 
− Oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy licząc 

od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych otrzyma nie więcej  niż  maksymalną  liczbę  punktów  (40  punktów)  

w obrębie tego kryterium, a do oceny oferty zostanie przyjęty  okres 60 miesięcy, natomiast   

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, wpisany zostanie zaoferowany okres udzielenia gwarancji, zgodnie  

z deklaracją Wykonawcy w ofercie; 

− Oferta Wykonawcy, który wpisze na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 

okres udzielonej gwarancji w innej formie niż wskazane powyżej w SWZ (np. konkretną datę, 

przedział czasowy itp.), zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, jako 

oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

 
 

6. Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Zamawiający ofercie Wykonawcy, wynosi 

100 (sto) punktów; 

1) Ocena ofert (przyznawanie  punktów)  będzie  dokonywana  w  następujący  sposób  

w ramach określonych powyżej kryteriów – najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta 



Oznaczenie sprawy: MDK/1645/2021 Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  
 

27  

oferta, która otrzyma największą ilość punktów wg poniższych zasad: 

2) Ocena całkowita punktowa (P) złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się  

z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 punktów; 

3) Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie 

poszczególnych kryteriów wg poniższego wzoru: 

P = C + G  

P – ocena całkowita punktowa złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty – suma punktów 

uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w dwóch kryteriach oceny ofert 

C – ilość punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy w kryterium ceny oferty brutto 

G – ilość punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy w kryterium okres udzielonej gwarancji 
 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli 

oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

8. Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli nie można dokonać wyboru  oferty w sposób        

 o  którym  mowa  powyżej,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,   do 

złożenia ofert dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt. 

9. Zgodnie z art. 251 ustawy Pzp, Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen lub kosztów wyższych  niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
Część XVIII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 253 ustawy Pzp. 

2. Wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy o treści 

określonej w Załączniku nr 4 do SWZ, w terminie wskazanym w zawiadomieniu (nie krótszym niż 

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp). 

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

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające  ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać     

z dokumentów rejestrowych. 

5. Zgodnie z  art.  263 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego  oferta została wybrana, uchyla się    od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

6. W przypadku unieważnienia nin. postępowania Zamawiający dokona czynności określonych w art. 260 

ustawy Pzp. 
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Część XIX – Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1.  Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia wykonania umowy  

 
Część XX – Projektowane postanowienia umowy 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

3. W przypadku załączenia oświadczenia, iż Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, rezygnuje 

się z § 13 ust. 13, 14 projektowanych postanowień umowy i zastępuje się je zapisem o treści 

„Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT”. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

 
Część XXI – 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 Pzp. 

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 Pzp. 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, 

 




