Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: W/7
ZAMAWIAJĄCY
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na roboty budowlane w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych
określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 PZP, pn.:
„Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie”

Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.5,
„Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, i zostanie zrealizowane w ramach Projektu pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”.

Specyfikacja niniejsza zawiera:
Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik Nr 1:

Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2

Formularz cenowy

Załącznik Nr 3:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik Nr 4:

Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 5:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6:

Wzór listy podmiotów należących do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7:

Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik Nr 8:

Wzór umowy

Załącznik Nr 9:

Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Rozdział II:

Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja techniczna

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Grzegorz Opaluch
Data: 2021.04.30 12:40:56
CEST

Strona 1 z 59

Załącznik nr 10

STWiORB

Załącznik nr 11

Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza do budynków ul. Ku Słońcu
125 - projekt pierwotny i aneks 1

Załącznik nr 12

Projekt budowlano-wykonawczy węzła skrzydło lewe

Załącznik nr 13

Projekt budowlano-wykonawczy węzła skrzydło prawe

Załącznik nr 14

Projekt budowlano-wykonawczy węzła kaplica główna

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

1.

Zamawiający
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (dalej: „SEC”)
ul. Zbożowa 4
70– 653 Szczecin

2.

Tryb udzielania zamówienia
2.1 Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie sektorowe w rozumieniu w art. 5 ust.
4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”) o wartości szacunkowej powyżej
progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 PZP.
2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) oraz art. 132-139 w zw. z art. 378 ust. 1 PZP
oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.3 Zamawiający realizację przedmiotowego zamówienia zamierza objąć projektem
pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych –
etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu
Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020”.
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2.4 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 PZP. Stosownie do
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przy
czym Zamawiający wymaga złożenia JEDZ wraz z ofertą.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdziału grupowego węzła cieplnego
zlokalizowanego na terenie Cmentarza Centralnego przy ul. Ku Słońcu 125a.
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących Części:
a) Część I
Budowa przyłączy ciepłowniczych od włączenie w istniejącą sieć w
pomieszczeniu węzła grupowego w budynku administracyjnym skrzydło
lewe:
Należy wykonać

budowę przyłączy cieplnych preizolowanych wysokich

parametrów od punktu C1a/b do punktu C10a/b o średnicy 2xDz76.1/160
długości 80m, od punktu C10a/b do punktu C15a/b o średnicy 2xDz48,3/125
długości 56m, od punktu 10a/b do punktu 34a/b o średnicy 2xDz60,3/140
długości 348m oraz przyłącze niskich parametrów z rur M-PEX 2x25 (rura
podwójna) o długości 78m zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną.

b) Część II
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w
budynku administracyjnym skrzydło lewe:
Należy wykonać jednofunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania o mocy
cieplnej dla Qco=70,0 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzydło lewe
zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3, do
STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać uruchomienia
węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca wykona prace
budowlane w pomieszczeniu węzła zgodnie z punktem B projektu węzła
cieplnego.
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c) Część III
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w
budynku administracyjnym skrzydło prawe:
Należy wykonać jednofunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania o mocy
cieplnej dla Qco=108,4 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzydło
prawe zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr
3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać
uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca
wykona prace budowlane w pomieszczeniu węzła zgodnie z punktem B projektu
węzła cieplnego.
d) Część IV
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w
budynku kaplicy głównej
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i
podgrzewu wody o mocy cieplnej dla Qco=70,0 kW i Qcwuśr=11,6 kW na
potrzeby budynku kaplicy głównej zgodnie z załączonymi dokumentacją
techniczną stanowiącą załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować
w pomieszczeniu, dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację
powykonawczą. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu węzła
zgodnie z punktem B projektu węzła cieplnego,
e) Część V
Demontaż istniejącego węzła grupowego umieszczonego w budynku
administracyjnym skrzydło lewe
Należy zdemontować istniejący węzeł grupowy po wykonaniu i uruchomieniu
opisanych powyżej węzłów indywidualnych. Utylizację odpadów należy wykonać
zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWiORB . Sprawne urządzenia węzła, w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, podlegają przekazaniu do SEC.
Prace w zakresie przyłączy ciepłowniczych należy wykonać zgodnie z załączą
dokumentacją budowlano-wykonawczą a następnie sporządzić dokumentację
powykonawczą.

3.2.

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)
Przedmiot główny:
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Kod CPV:
Dział 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe
Kategoria 45236000-0 Wyrównywanie terenu
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Klasa 45232460-4 – Roboty sanitarne
3.3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10

3.4.

Wymagania związane z opisem przedmiotu zamówienia

3.4.1. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto
przykładowego

znaku

towarowego,

patentu,

pochodzenia,

źródła

lub

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6
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i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w
stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie
wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub
równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także
dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie
znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
3.4.2. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o
nie

gorszych

parametrach

technicznych,

konfiguracjach,

wymaganiach

normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne
producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy
rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań
jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne,
które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne;
jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym
przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia
standardów.
3.4.3. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią
wyłącznie

wzorzec

minimalnych

jakościowy

wymagań

przedmiotu

parametrów

zamówienia.

jakościowych

Poprzez

zamawiający

zapis

rozumie

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta

ma

jedynie

na

celu

doprecyzowanie

poziomu

oczekiwań

zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie
się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego

producenta

(dostawcy)

lub

konkretny

produkt,

dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając
tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów,
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uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w
trakcie badania oferty.
3.4.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych
do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101
ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w
sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest
udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako
wybór elementów opisanych w SWZ.
3.4.5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych
do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101
ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w
sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest
obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa,
spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez
Zamawiającego.
3.4.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może
powierzyć

realizację

elementów

(części)

przedmiotu

zamówienia

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z
udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej
ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców,
jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku
braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

3.5

Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy
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Na podstawie art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców na podstawie stosunku pracy.
Wymóg, o którym mowa powyżej dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót,
dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których
Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.).
W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania
przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu
pracowników na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w
trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem
pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy
będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.
Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania czy osoby
wykonujące

czynności

bezpośrednio

związane

z

realizacją

przedmiotu

zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub
podwykonawcami.

4.

Zamówienia częściowe
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert
przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego w niniejszej SWZ
sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
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6.

Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:
a)

Termin wykonania i uruchomienia węzłów i przyłączy oraz zgłoszenia
gotowości do odbioru ciepła – 01 października 2021r.,

b)

Termin

wykonania

dokumentacji

powykonawczej

-

60

dni

od

uruchomienia

6.2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi:
1)

60 miesięcy na roboty budowlane licząc od dnia odbioru Robót
Budowlanych

2)

36 miesięcy na dokumentację projektową licząc od dnia odbioru
końcowego.

Szczegółowe wymagania zawarte są we wzorze umowy.

7.

Warunki udziału. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.3 oraz 7.5 niniejszego Rozdziału
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

7.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający łącznie
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

i

finansowej

zapewniającej

wykonanie

zamówienia.
Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że:
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a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 400 000 zł
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności

związane

z

przedmiotem

zamówienia

na

sumę

ubezpieczenia na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia nie mniejszej
niż 400 000 zł

4)

zdolności technicznej lub zawodowej
(4.1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
a)

dwa

zamówienia

polegające

na

budowie

lub

przebudowie

preizolowanych przyłączy w terenie zurbanizowanym o łącznej
długości co najmniej 200 mb i średnicach co najmniej Dn50,
b)

dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzłów
cieplnych o mocy co najmniej 100 kW

(4.2) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się
wymaganymi
doświadczeniem

kwalifikacjami
niezbędnym

zawodowymi,
do

wykształceniem

zajmowania

i

następujących

stanowisk:
a)

co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy
(roboty sanitarne):
•

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,

•

posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy (licząc od dnia uzyskania
uprawnień);
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b)

co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót
elektrycznych i AKP:
•

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności elektrycznej,

•

posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej
(licząc od dnia uzyskania uprawnień);

Zamawiający dopuszcza przedstawianie tej samej osoby do pełnienia
kilku funkcji (więcej niż jedna) z wymienionych powyżej.

7.3

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w
stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
7.3.1
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),

b)

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1133 z późn. zm.),

d)

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)

powierzenie 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),
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g)

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

2)

art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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)

art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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)

art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec
którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

5)

art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)

art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w
przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
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zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3.2 W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych
równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka
wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym
postępowaniu występuje.
7.3.3 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6 PZP. Na podstawie:
1) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca przed
upływem

terminu składania

ofert

dokonał płatności

należnych

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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;
3) art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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;
4) art. 109 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 PZP, którego
nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy;
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7.4

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5

W przypadkach, o których mowa w ppkt 7.3.3 pkt 1-3 , Zamawiający może nie
wykonawcy,

wykluczać

jeżeli

wykluczenie

byłoby

w

sposób

oczywisty

nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek
na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub
finansowa wykonawcy, o którym mowa w ppkt 7.3.3 pkt 2, jest wystarczająca do
wykonania zamówienia.

7.6

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt
1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o
których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są
wystarczające

do

wykazania

jego

rzetelności,

Zamawiający

wyklucza

Wykonawcę.
7.7

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia” /nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
rozdziale dokumentach i oświadczeniach.

7.8

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 7.3.1 i 7.3.3
niniejszej SWZ.

7.9

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają odpowiednio do
wniosku

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu

lub

do

oferty
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oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7.10 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający
działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
przez

posiadanie

wykonawcę

sprzecznych

interesów,

szczególności

w

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
7.11 W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 7.2. niniejszej SWZ zostaną wyrażone w walutach obcych,
to do oceny spełniania warunków zostaną przeliczone na PLN wedle średniego
kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji niniejszej SWZ na stronie
internetowej Zamawiającego.

8.

Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

8.1

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których
mowa w pkt 7.3. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2. Wykonawca, będzie obowiązany
przedstawić

Zamawiającemu

następujące

oświadczenia

i

dokumenty:

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzone zgodnie ze
wzorem

standardowego

formularza

określonego

w

rozporządzeniu

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień
składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
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W JEDZ należy podać następujące informacje:
•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 1) - 2) PZP

informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz

w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których
mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK,
art. 250a KK, 258 KK, art. 286 KK, 299 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art.
9 ust. 1-3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w
zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277d KK, art. 296 - 307
KK, z wyjątkiem art. 299 KK);
•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane w
Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108
ust. 1 pkt 6) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty
JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 1) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi
JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci
JEDZ;

•

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 6) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz piąty
JEDZ;
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JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. Treść JEDZ określona została w załączniku nr
3 do SWZ.
UWAGA
W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy wypełnia
się tylko sekcję alfa „α”– ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów
kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia określonych przez
Zamawiającego warunków udziału lub kryteriów selekcji Zamawiający dokona co
do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty
składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na
wezwanie Zamawiającego.

UWAGA
Oświadczenie JEDZ składane jest pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

8.2

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w pkt 7.3 SWZ, tj.
1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i
2 PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 4
PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem ,

3)

oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej
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4)

właściwego

zaświadczenia

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5)

zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego

lub

właściwej

placówki

terenowej

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo
innym

dokumentem

zamawiający

żąda

złożenia

dokumentów

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6)

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;

7)

oświadczenia

wykonawcy

o

aktualności

informacji

zawartych

w

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a)

art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b)

art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
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c)

art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi
wykonawcami

porozumienia

mającego

na

celu

zakłócenie

konkurencji,
d)

art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e)

art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

f)

art. 109 ust. 1 pkt 6 PZP

wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
8.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.2 ppkt
1,2,6,7, – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o
którym mowa w pkt 8.2 ppkt 1,2,6,7

2)

zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt 4, zaświadczenia albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których
mowa w pkt 8.2 ppkt 5, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa pkt 8.2 ppkt 6 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b)

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
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innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedur
Dokument, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 1, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których
mowa w pkt 8.3 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli

w

kraju,

w

którym

wykonawca ma siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub
gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3
ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

8.4

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;

2)

dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych powyżej, wykonawca
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
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potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
8.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia,
przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać
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
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;

2)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;
oświadczenia

na

temat

wykształcenia

i

kwalifikacji

zawodowych

wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia,
o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w
sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 PZP.
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8.6

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.2. ppkt 3
i podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1)

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej,
potwierdza,

że

stosunek

łączący

Wykonawcę

z

podmiotami

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy

i

wykorzystania

przez

niego

zasobów

podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.
2)

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia
swój potencjał) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien
zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.7

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.2. pkt 3 i 4) na
zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.2 SWZ,
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa
w pkt 8.2 SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym
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przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym.

8.8

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

8.9

Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.10 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust.

4

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.
8.11 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 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

elektronicznym

poświadczającym

opatrzone
zgodność

kwalifikowanym
cyfrowego

podpisem

odwzorowania

z

dokumentem w postaci papierowej.
8.12 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 8.11., dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych

środków

dowodowych

-

odpowiednio

wykonawca,

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
2)

przedmiotowego środka dowodowego oświadczenia, o którym mowa w art.
117 ust. 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -
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odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;
3)

pełnomocnictwa - mocodawca.

8.13 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa ppkt 8.11 może dokonać również notariusz.
8.14 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 PZP, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
8.15 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

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
8.16 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ppkt 8.15 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, 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.

8.17 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ppkt 8.15 może dokonać również notariusz
8.18 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.
8.19 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 (Dz.U. poz. 2452). W zakresie
nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim
wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz
Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).

9

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9.1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

9.2

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.1 należy załączyć do oferty pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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9.3

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do
niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

9.4

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum):
1)

w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty
– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3)

JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z
ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

4)

dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 SWZ obowiązany będzie złożyć
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5)

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7)

Zamawiający może

w

ramach

odpowiedzialności

solidarnej

żądać

wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z
osobna.
8)

Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z
którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
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którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
9)

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
stosownego

oświadczenia

został zawarty w

formularzu

ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie
właśnie w tym formularzu.

9.5

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym
mowa w pkt 8.2-8.5 SWZ należy załączyć:
1)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat
wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności, oraz

2)

zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego

lub

właściwej

placówki

terenowej

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo
innym

dokumentem

Zamawiający

żąda

złożenia

dokumentów

potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności
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- odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

10.

Wadium.
10.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12 000 zł.
10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.310, 836 i 1572)
10.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej
lub

ubezpieczeniowej,

gwarancja ma być co

najmniej:

bezwarunkowa,

nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja
ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a)

nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie
gwaranta

(Wykonawcy),
(banku

lub

beneficjanta

instytucji

gwarancji

ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)

oznaczenie postępowania,

c)

określenie przedmiotu postępowania,

d)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e)

kwotę gwarancji,

f)

termin ważności gwarancji,

g)

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego
zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
i. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
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ii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta
została wybrana,
iii. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.
2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 PZP lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
h)

w

przypadku

wadium

wnoszonego

przez

wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści gwarancji lub
poręczenia mają być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia.
10.4 Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1)

wadium

wnoszone

w

pieniądzu

należy

wpłacić

na

rachunek

Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/o Szczecin, Al. Wojska
Polskiego 1, 70 - 470 Szczecin, Nr rach.: 57 1240 3927 1111 0010 8899
0991 z adnotacją:

„Wadium w postępowaniu na „Rozdział węzła

grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie”
Przy czym Zamawiający uzna, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w
terminie, tylko wówczas, jeżeli w/w konto Zamawiającego zostanie uznane
kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
2)

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w
pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w
oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy,
który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub
nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w
art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie
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art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

10.5 Zwrot wadium.
1)

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a)

upływu terminu związania ofertą;

b)

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

c)

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

2)

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a)

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)

którego oferta została odrzucona;

c)

po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

d)

po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.

11.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.1 Zabezpieczenie. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia
służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze,
o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające
wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także roszczenia służące z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady.
11.2 Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania na 5% ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
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11.3 Wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy.
11.4 Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy
11.5 Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 11.3
Zamawiający

będzie

uprawniony

zaspokoić

roszczenie

o

uzupełnienie

Zabezpieczenia poprzez potrącenie z jakiejkolwiek należności za rzecz
Wykonawcy.
11.6 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.poz.299)
11.7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/o
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 1, 70 - 470 Szczecin, Nr rach.: 57 1240 3927
1111 0010 8899 0991 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na zadanie pn.: „Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a
w Szczecinie”
11.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
11.9 Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na
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rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
11.10 Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy,

we

wszystkich

formach

przewidzianych w pkt 11.6, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co
oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby
miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia
powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty
kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych
dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem
Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy.
11.11 Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:
1)

70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego;

2)

30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

11.12 Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu
stosowny dokument gwarancji lub poręczenia w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

11.13 W

przypadku

zgłoszenia

zastrzeżeń,

Wykonawca

spełni

wymagania

Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
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11.14 W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez
wszystkich Wykonawców łącznie, przez ich część lub jednego Wykonawcę, przy
czym z treści dokumentu musi wynikać, że zobowiązanie gwaranta/poręczyciela
dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie

12.

Opis sposobu przygotowania oferty.

12.1. Wymagania podstawowe:
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)

Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie
elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę
upoważnioną.

3)

Oferta

winna

zawierać

prawidłowo

wypełniony

„Formularz

oferty”,

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej
SWZ, „Formularz cenowy”, sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2

do niniejszej SWZ, stanowiący uszczegółowienie ceny

ofertowej sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
opatrzonej

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

oświadczenie

Wykonawcy

oraz

niżej

wymienione dokumenty:
a)

JEDZ

jako

własne

pod

rygorem

nieważności, w formie elektronicznej,
b)

JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy
zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile
wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

c)

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie

zamówienia,

w

przypadku

wykonawców

wspólnie

wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d)

Pełnomocnictwo

do

reprezentowania

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta jest składana
przez takich wykonawców; pełnomocnictwo powinno być złożone pod

Strona 33 z 59

rygorem

nieważności,

w

postaci

elektronicznej

i

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
e)

Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w
postaci

elektronicznej

i

opatrzonej

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
f)

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów,

o których

mowa

Zamawiający

może

uzyskać

je

w zdaniu
za

poprzednim,

pomocą

jeżeli

bezpłatnych

i

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący
wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
(niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik

nr

7

kwalifikowanym

do

SWZ).

podpisem

udostępniający wykonawcy

Dokument

może

elektronicznym
zasoby

być

podpisany

przez

podmiot

być

podpisany

lub może

podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii
dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający wykonawcy
zasoby.
h)

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego
wynika,

które

roboty

budowlane

wykonają

poszczególni

Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (Zamawiający zaleca złożenie tego
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oświadczenia w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1)
i)

wadium

w

oryginale

w

postaci

elektronicznej,

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie
niepieniężnej).

4)

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do ich treści.

5)

Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), bądź pełnomocnika.

12.2. JEDZ powinien być przesyłany z uwzględnieniem następujących zasad:
a)

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego,

b)

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na
stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu oraz niniejszej SWZ

c)

W

celu

wypełnienia

własnego

oświadczenia

w

formie

JEDZ

z

wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca:
- pobiera plik „ Espd – request 2 xml” ze strony Zamawiającego,
- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „ Espd – request
2 xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/
d)

Po

stworzeniu

elektronicznego

lub

wygenerowaniu

JEDZ,

wykonawca

przez

wykonawcę

podpisuje

ww.

dokumentu
dokument

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie.
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e)

Obowiązek

złożenia

JEDZ

w

postaci

elektronicznej

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 126 PZP.

12.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

12.4. Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać
sporządzone w sposób określony 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. poz. 2452).
12.5. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z
późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł,
że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP .
W takim wypadku Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
12.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed terminem składania ofert na zasadach wskazanych w
Rozdz. 18 SWZ.

12.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
może być sporządzone przez samego Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje
się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dokumenty sporządzone w
języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy
dokonywaniu oceny oferty.
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13.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ.
13.1. Wyjaśnianie treści SWZ.
a)

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia.

Zamawiający

jest

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art.
138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
b)

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminach, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych

wykonawców

z

wyjaśnieniami

niezbędnymi

do

należytego przygotowania i złożenia ofert.
c)

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

d)

W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w
terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

e)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

13.2. Zmiany w treści SWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w SWZ, wedle
poniższych zasad:
a)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę w treści SWZ
Zamawiający

udostępnia

na

stronie

internetowej

prowadzonego

postępowania.
b)

Wszelkie zmiany SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

c)

W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze
zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i
przygotowanie oferty.
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d)

W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadziłaby do istotnej zmiany
charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w
szczególności prowadziłaby do znacznej zmiany zakresu zamówienia,
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 PZP.

14.

Zebranie Wykonawców.
Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

zwołania

zebrania

wszystkich

Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej,
prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie,
bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania udostępnia się na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
15.2. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami są:
a)

W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia –
Artur Krawczyk, w godz. pomiędzy 800-1500 – Tel. + 48 91 45 09 934,
e-mail: artur.krawczyk@sec.com.pll

b)

W zakresie formalno – prawnym –
Agnieszka Śmiechowska, w godz. pomiędzy 800 0 – 1500 –Tel. +48 91 45 09
857, e-mail: agnieszka.smiechowska@sec.com.pl

16.

Opis sposobu obliczenia ceny.
16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo oraz słownie, powinna
być określona w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej SWZ realizacji
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przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty innych.
16.3. Wykonawca powinien w ofercie wycenić roboty budowlane. Ponadto w ofercie
należy rozbić koszty zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia na
podzadania, a koszty należy przedstawić w osobnych pozycjach dla każdego
podzadania.
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia sposobu kalkulacji
ceny oferty podanego dla poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym.
Niezastosowanie się do tego sposobu spowoduje odrzucenie oferty
16.4. Niedoszacowanie lub pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami
wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
16.5. Wykonawca zobowiazany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić
szczególowe kalkulacje ceny: po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w
trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.
16.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u

Zamawiającego

obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku

17.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
17.1. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/sec (dalej „Platforma”) klikając przycisk „Załóż konto”.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.
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17.2. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w
„Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy
pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sec/elearning.
17.3. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa
musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione
osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot
trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.
17.4. 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 osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
17.5. Do

oferty

należy

kwalifikowanym

dołączyć

podpisem

JEDZ

w

postaci

elektronicznym,

a

elektronicznej

następnie

wraz

opatrzonej
z

plikami

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
17.6. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny,

wewnętrzny)

wykonawca

dołącza

do

Platformy

uprzednio

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES.
17.7. UWAGA! Złożenie dokumentów wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17.8. Termin składania ofert to 03.06.2021 r., godz. 13:00
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18.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Oświadczenia o wycofaniu lub zmianie złożonej oferty są skuteczne tylko
wówczas, gdy zostały dokonane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale.
18.2. Zmiana złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oraz wycofanie oferty
musi być dokonywana za pomocą Platformy.
18.3. Wycofanie złożonej oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź
zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na
zaszyfrowaną ofertę brak możliwość edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje
się na stronę https://portal.smartpzp.pl/sec, wyszukuje dane postępowanie a
następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku
„Wycofaj ofertę”. Szczegółowe informacje dot. Sposobu wykonania tych
czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”,
dostępnej

na

stronie

Platformy

pod

adresem

https://portal.smartpzp.pl/sec/elearning.

19.

Otwarcie ofert.
19.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2021 r. o godz. 13:15.
19.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy po uruchomieniu opcji „Otwórz
oferty”.
19.3. W

przypadku

awarii

sytemu

teleinformatycznego

przy

użyciu

którego

Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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19.4. Zamawiający,

najpóźniej

przed

otwarciem

ofert,

udostępnia

na

stronie

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Zadań.
19.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)

cenach zawartych w ofertach.

20. Oferty złożone po terminie
Oferta złożona po terminie składania ofert jest automatycznie blokowana na Platformie
i nie będzie uwidoczniona jako złożona w postępowaniu.
21. Termin związania ofertą
21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
21.2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.08.2021 r.
21.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 21.2. SWZ, Zamawiający przed
upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dłuższy niż 60 dni.
21.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 21.3. SWZ wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w pkt 21.3. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
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21.5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
21.6. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwa tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

22.

Kryteria oceny ofert.
22.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonana w oparciu o poniższe
kryterium:
- cena oferty 100 %.
22.2. W ramach niniejszego kryterium ocena ofert zostanie dokonana w następujący
sposób:
Najniższa zaoferowana cena brutto
---------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów
Cena brutto oferty ocenianej
22.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)

zostaną

złożone

przez

Wykonawców

nie

wykluczonych

przez

Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b)

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

22.4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska
największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium opisanym powyżej.
22.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez

Zamawiającego

ofert

dodatkowych.

Wykonawcy,

składając

oferty

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
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22.6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami
23. Oferta z rażąco niską ceną.
23.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub faksem do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
23.2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
23.3. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 23.2, mogą dotyczyć w szczególności:
1)

zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

2)

wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków
dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

3)

oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez
wykonawcę;

4)

zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz.
1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane
jest realizowane zamówienie;
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5)

zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;

6)

zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie;

7)

zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

8)

wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

23.4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w pkt 23.2 SWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
pkt 24.2

23.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
23.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.

24. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
25. Zamówienia uzupełniające
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

26. Tryb oceny ofert.
26.1 Wyjaśnienia treści ofert.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu.
26.2 Zamawiający poprawi w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ,

niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
26.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 26.2 pkt 3), Zamawiający wyznacza
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie
omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
26.4 Sposób oceny zgodności oferty z treścią SWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie.
26.5 Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
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26.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.
26.7 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających lub
mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

27.

Wykluczenie Wykonawcy. Odrzucenie oferty
27.1 W przypadkach określonych w pkt. 7.3. SWZ Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania.
27.2. Zamawiający odrzuci ofertę w jeżeli:
1)

została złożona po terminie składania ofert;

2)

została złożona przez wykonawcę:
a)

podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b)

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub

c)

który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub
innych dokumentów lub oświadczeń;

3)

jest niezgodna z przepisami ustawy;

4)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5)

jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6)

nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
zamawiającego;

7)

została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
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8)

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia;

9)

została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

10)

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

11)

wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

12)

wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą;

13)

wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie
terminu związania ofertą;

14)

wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3;

15)

oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych
wymagań

określonych

przez

zamawiającego,

w

przypadku,

gdy

zamawiający wymagał jej złożenia;
16)

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;

17)

obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), stwierdzającej
ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo
narodowe;

27.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu złożonej przez niego
oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

28.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
28.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SWZ.
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28.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował
realizację zamówienia za najniższą cenę.
28.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska,

siedziby

albo

miejsca

zamieszkania,

jeżeli

są

miejscami

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
28.4 Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odrębnym
pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
28.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla
się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
dokonać ponownego badania ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców

oraz

wybrać

najkorzystniejszą

ofertę

albo

unieważnić

postępowanie.

29.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Katalog zmian umowy
29.1 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej,
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d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie,
e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SWZ.
29.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
29.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Przesłanki do zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy
załączonej do niniejszej SWZ (Załączniki Nr 8)
29.4 Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów.

29.5 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić
następujących formalności:
1)

wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2)

przedłożyć Zamawiającemu:
a)

polisę ubezpieczeniową zgodną z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w projekcie umowy,

b)

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie
dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w złożonym przez
Wykonawcę wykazie osób posiadają wymagane przez Zamawiającego
aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

c)

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie
dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w
lit. b) do właściwej izby samorządu zawodowego,

30.

Unieważnienie postępowania
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30.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
żadnej oferty
b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
oferty podlegały odrzuceniu
c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty;
d) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust.3, art. 249 i art. 250 ust. 2 PZP,
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła

istotna

zmiana

okoliczności

powodująca,

że

prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
g) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 263 PZP.

30.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
30.3 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 30.2,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

31.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
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31.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy pomocy Platformy.

31.2. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/sec po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone
w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie
wymaga logowania.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.
31.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami przeprowadzana przy
użyciu Platformy, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje,

przekazywane

są

w

formie

elektronicznej,

w

zakładce

„Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym
rogu Platformy.
31.4. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi.

Do

przesłania

dokumentów

niezbędne

jest

posiadanie

certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje
się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
31.5. Wymagania techniczne w zakresie dokumentów składanych przy użyciu
Platformy:
1)

dokumenty

powinny być

załączone w formie

plików

w formacie

odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
2)

wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
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•

przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i
późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i
późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8.,

•

oprogramowanie Szafir (do pobrania z Platformy)

•

stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 1 Mb/s

•

komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min.
3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich
nowsze wersje,

•

zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający
obsługę formatów .pdf.

31.6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@sec.com.pl (za wyjątkiem złożenia, zmiany i
wycofania oferty).
31.7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania
dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
31.8. Zamawiający
elektronicznych,

dopuszcza
oświadczeń

również
lub

możliwość

elektronicznych

składania
kopii

dokumentów

dokumentów

lub

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 31.6 adres
email.
31.9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie
31.10.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie

pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
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32.

Podwykonawstwo.
32.1 Zamawiający nie wprowadza żadnego zastrzeżenia co do możliwości wykonania
zamówienia poprzez powierzenie jej podwykonawcy.
32.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta
(Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć

podwykonawcom

i

podania

przez

Wykonawcę

firm

podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla
których są oni proponowani.
32.3 Zamawiający żąda, aby Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem
do wykonywania zamówienia podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług.
32.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
32.5 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane zostały określone we wzorze umowy- Załączniku nr 4

33.

Jawność postępowania

33.1 Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia,
sporządzając w jego toku protokół postępowania.
33.2 Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na
wniosek. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że:
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1)

oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert,
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z
uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,

2)

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

- przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym
przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.
33.3 Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
33.4 Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników

w

miejscu

wyznaczonym

przez

zamawiającego

nie

może

samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
33.5 Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem
wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi
na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
33.6 Jeżeli

udostępnianie

protokołu

lub

załączników

będzie

się

wiązało

z

koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym
przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia
protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
33.7 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
33.8 W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z
oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je
zgodnie z pkt 17.4 SWZ
33.9 W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
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udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone
dokumenty.

34.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

34.1 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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe
w przepisach art. 579-590 PZP.
34.2 Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia,

w

tym

na

projektowane

postanowienie umowy;
b)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

c)

zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo
że Zamawiający był do tego obowiązany.

34.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
34.4 Odwołanie wnosi się w terminie:
1)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej

podstawę

jego

wniesienia,

jeżeli

informacja

została

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
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2)

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej

podstawę

jego

wniesienia,

jeżeli

informacja

została

przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
34.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
34.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
34.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
34.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz
uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

35.

Ochrona danych osobowych

Zamawiający 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
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35.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska Energetyka
Cieplna Sp. z o. o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, tel. +48 91 450 99 99 e-mail:
bok@sec.com.pl
35.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: iod@sec.com.pl
35.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia

niniejszego

postępowania

o

zamówienia

udzielenie

publicznego oraz w celu archiwizacji.
35.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo
zamówień publicznych.
35.5 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 PZP.
35.6 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
35.7 Okres wskazany w pkt 35.6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
których ofert nie wybrano.
35.8 W

odniesieniu

do

danych

osobowych

Wykonawcy

decyzje

nie

będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
35.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo przenoszenia danych.
35.10 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
35.11 Wykonawcy nie przysługuje:
-

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;
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-

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

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
35.12 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

publicznego;

konsekwencje

niepodania

określonych

danych

wynikają z ustawy PZP - niepodanie danych może m.in. uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
35.13 W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ

36.

E-faktury
36.1. W

przypadku

przesyłania

przez

wykonawcę

ustrukturyzowanych

faktur

elektronicznych, Zamawiający będzie je odbierał za pośrednictwem platformy
/smart PZP
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