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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Prószków zwana dalej „Zamawiającym”, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 

9910284648, REGON: 531413248, 

tel. (77) 4013700,  

Godziny urzędowania Zamawiającego: 

poniedziałek, wtorek i czwartek  7:00 – 15:00, środa 7:00 – 17:00, 

piątek 7:00 – 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Poczta elektroniczna [e-mail]: ug@proszkow.pl   

   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: :   

https://bip.proszkow.pl/4170/914/zamowienia-publiczne-rok-2022.html. 

(dokumentacja) oraz https://miniportal.uzp.gov.pl (komunikacja). 

wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: 

 

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej również: „ustawa 

Pzp”). 

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa 

się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, przy użyciu Platformy miniPortal pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl, zwanej dalej „platformą” oraz elektronicznej skrzynki 

podawczej EPUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal . Adres strony 

internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://bip.proszkow.pl/4170/914/zamowienia-publiczne-rok-2022.html. 

Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji w niniejszym postępowaniu zostały 

określone w punkcie 7 niniejszej SWZ. 

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać 

się z Instrukcją korzystania z platformy, zamieszczonej na stronie internetowej 

http://miniportal.uzp.gov.pl.   

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 

referencyjnym) RO.271.7.2022.KRO, ID postępowania na platformie: 3e3b7994-696e-45a0-

a08d-a34a4755b9e9. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym 

powoływać się na wyżej podany numer referencyjny lub nazwę postępowania bądź też na 

ID postępowania. 

 

2.1. UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części, z których każda stanowi przedmiot 

odrębnego postępowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsze zamówienie, 

stanowiące 2 część zamówienia podzielonego na 2 odrębne postępowania, nie zostało 

dodatkowo podzielone na części ponieważ poszczególne elementy zamówienia realizowane w 

ramach zadania są od siebie wzajemnie zależne i nie mogą zostać zrealizowane osobno. 

mailto:ug@proszkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wprowadzenie podziału na części skutkowałoby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz znacząco skomplikowałoby wzajemne 

relacje obu zadań, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i poprawnemu 

wykonaniu zamówienia).     

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Budżet gminy.  

 

4. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, 

KTÓRZY:  

a) nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z pkt. 4.6 poniżej, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z pkt. 4.1-4.4 

poniżej odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu. 

 

4.1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM 

 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.2. UPRAWNIENIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW. 

 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.3. SYTUACJA EKONOMICZNA LUB FINANSOWA. 

 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA. 

 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

 

4.5. POLEGANIE NA POTENCJALE PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH 

ZASOBY. 

 

W związku z nieokreśleniem przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu nie 

zachodzi możliwość polegania na potencjale podmiotów udostępniających zasoby w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

4.6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

 

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

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy) oraz w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, 

poz. 835). 



 3 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach wskazanych w art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury 

2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp w zw. z art. 266 

ustawy Pzp. 

2.2. W przypadkach, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Zamawiający może nie 

wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 

nieproporcjonalne. 

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki (procedura self cleaning): 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

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

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z organami, w tym organami  ścigania, lub 

zamawiającym; 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom, lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

2.4. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

punkcie 2.3 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności 

o których mowa w punkcie 2.3 powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

2.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

5. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH 

DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ. 

5.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o: 

a) niepodleganiu wykluczeniu, 

b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.  

5.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego w niniejszej 

SWZ podmiotowe środki dowodowe.  
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5.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest 

przesłać Zamawiającemu, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 

7 SWZ wraz z ofertą na załączniku nr 2 do SWZ. 

 

5.4. Zamawiający w związku z nieokreśleniem warunków udziału w postępowaniu nie 

wymaga przedłożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

5.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem 

zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 – tekst jednolity), z 

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej;  (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).  

2) 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 Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

d) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), 

- na załączniku nr 3 do SWZ; 

5.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 

punkcie 5.5. podpunkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) 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 innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 
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5.8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub w punkcie 5.1 powyżej, 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

5.9.  

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Powyżej wskazane dokumenty należy złożyć 

wraz z ofertą lub podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile umocowanie do działania w 

imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 5.5.2 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 5.9 ppkt 1 SWZ, Zamawiający żąda 

od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4. Przepis punktu 3. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy punktu 1–3 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

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

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

5.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w punkcie 5.9 ppkt 1 SWZ, pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

5.11. 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, 

wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 

dzień ich złożenia. 

5.12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5.13. Sprawdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać 

się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
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6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w punkcie 4.6 

SWZ.  

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

wymienione w punkcie 5.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6.4. Na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty podmiotowe, 

określone w punkcie 5.5 SWZ. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w 

stosunku do każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  

 

7. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

7.1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu platformy miniPortal, która 

dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz skrzynki podawczej ePUAP 

dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. W postępowaniu o udzielenie 

zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8 SWZ), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania). 

Korzystanie z platformy oraz skrzynki jest bezpłatne.   

7.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

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

wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 

7.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

7.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB.  

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

7.7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dla dokumentów w formacie pdf zaleca się podpis w formacie PAdES, 

b) dokumenty w formacie innym niż pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

7.8. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczonych 

odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się 

wykorzystywanie plików w formacie pdf. 
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   W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

powszechnie dostępnych formatów takich jak: zip; 7Z. 

7.9. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich 

podpisaniu. 

7.10. Dokumentacja niniejszego postępowania dostępna jest na platformie oraz na stronie  

internetowej Zamawiającego: 

  https://bip.proszkow.pl/4170/914/zamowienia-publiczne-rok-2022.html 

Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. 

7.11. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, 

aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. 

awaria platformy EPUAP, awaria Internetu bądź problemy techniczne związane z brakiem 

np. aktualnej przeglądarki, itp. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

8.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub 

oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2415), sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

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

8.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia. 

8.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu, kolumn i wierszy. 

8.4. Oferta oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp powinny być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w 

dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo (pkt 

5.10. SWZ stosuje się). Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.5. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (na załączniku nr 1 do SWZ), za 

pośrednictwem Platformy: miniPortal zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 SWZ, 

powinny być złożone: 

1) oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej  

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

1a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia o 

których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z nich zgodnie z zasadami 

określonymi w punkcie 7 SWZ, 

2) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

punkcie 16.2. tiret drugie – czwarte SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
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3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - na załączniku nr 5 do SWZ - 

(dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

8.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zwany dalej „rozporządzeniem” składane przez 

Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, sporządza się w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

8.8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym 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, a w 

przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w punkcie. 8.8, dokonuje w przypadku: 

 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.  

8.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w punkcie  8.8., może dokonać również notariusz.  

8.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

8.12 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy 

Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 

się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 

w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

8.13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

8.16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8.17. Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia udostępnienia przez Zamawiającego informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

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

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować. 

8.18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie. Szczegółowy sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie wycofać 

złożonej oferty. 

8.19. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

9. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

9.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu 

Publicznym w Prószkowie obejmująca: 

a) modernizację oświetlenia wewnątrz obiektowego w zakresie wymiany opraw 

świetlówkowych, na oprawy LED-owe wg projektu branżowego,  

b) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 

 

9.2. Kody i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

9.3. Celem zamówienia, jest kompleksowa realizacja w/w zadania obejmująca wykonanie 

wszelkich prac budowlanych dotyczących planowanej inwestycji,  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ – 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

9.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia między innymi prowadzone będą roboty 

następujących branż: 

 

1) Elektrycznej.  

 

9.5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji na 

roboty budowlane, zgodnie ze złożoną ofertą. Minimalny wymagany okres gwarancji 

wynosi 24 miesiące od daty wykonania przedmiotu zamówienia, a maksymalny 

wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa o 

gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za wady. 

9.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej 

budynku, w którym będzie realizowane zamówienie, wskazanych szczegółowo w OPZ 

(załącznik nr 6 do SWZ), służącej zdobyciu wszelkich informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty. W sytuacji odbycia wizji lokalnej Wykonawca wskazuje datę odbycia 

wizji lokalnej w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Odbycie wizji lokalnej nie jest 
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obowiązkowe, niemniej w sytuacji braku odbycia wizji lokalnej, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne niezdobycie wszystkich niezbędnych informacji, celem 

prawidłowej kalkulacji oferty. 

9.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst. 

jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320, z późn. zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym: Przez nawiązanie stosunku 

pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Powyższe wymaganie dotyczy pracowników fizycznych wykonujących następujące 

czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia (o ile zajdzie konieczność 

wykonania tych czynności w ramach realizacji zamówienia): 

c) roboty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

d) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, których konieczność 

wykonania będzie wynikała z niniejszej SWZ, w szczególności z OPZ, 

e) dostawy i montaże związane z realizacją zamówienia, których konieczność będzie 

wynikała z niniejszej SWZ, w szczególności z OPZ, 

f) usługi polegające na ochronie mienia znajdującego się na terenie budowy, 

g) prace porządkowe, 

h) roboty serwisowe oraz pozostałe roboty w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi za 

wady. 

Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), to jest przede wszystkim: Kierownika Budowy, 

kierowników robót, ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub 

Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 k.p. 

Wykonawca lub Podwykonawca po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na każde żądanie Zamawiającego lub uprawnionego podmiotu przez cały okres realizacji 

umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów. 

Zamawiający ma prawo żądania, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zanonimizowanych umów o pracę łączących Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami, o 

których mowa powyżej, z możliwością identyfikacji rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz 

wymiaru etatu i wynagrodzenia. 

Szczegółowe wymagania oraz zasady potwierdzania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

obowiązku określonego powyżej, jak również sankcje dla Wykonawcy z tytułu niespełnienia 

wymagań w zakresie zatrudnienia ww. pracowników na umowę o pracę bądź 

nieprzedłożenia stosownych dokumentów zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ, tj. w 

projektowanych postanowieniach umowy. 
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  9.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

9.9. Powołane w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w OPZ akty prawne 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania weryfikacji, czy w odniesieniu do którejkolwiek z części zamówienia, nie 

doszło do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. czy w miejsce 

dotychczasowych przepisów prawa nie weszły nowe przepisy bądź czy treść 

dotychczasowych przepisów prawnych nie uległa zmianie – co mogłoby wpłynąć na 

prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.9.1. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je 

traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego 

wykonawcę do ich stosowania.  

9.9.2. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – 

użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w 

dokumentacji projektowej.  

9.9.3. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 

warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 

 

10. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące 

kryteria i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) gwarancja jakości na roboty budowlane - 40 %  

 

10.2. Sposób oceniania ofert i przydzielania punktów. 

Zamawiający porówna złożone oferty według przyjętych kryteriów. 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów.  

 

1. Ocena punktowa za cenę oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 60%: 

 

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*60% 

 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

 

2. Ocena punktowa za gwarancję jakości na roboty budowlane. 

Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli: 

 

Okres udzielonej gwarancji jakości w 

miesiącach 

 

Liczba przyznanych 

punktów (G) 
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Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający 

przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy. 

UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum lub nie wpisanie w 

Formularzu oferty okresu gwarancji, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy, jako 

niezgodnej z SWZ. 

W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji przekraczający 60 miesięcy, to 

Zamawiający celem oceny oferty takiego Wykonawcy uzna, że zaproponowano maksymalny 

okres 60 miesięcy gwarancji, a Wykonawca otrzyma 40 pkt. Niemniej, w takim przypadku w 

umowie zostanie wskazany okres gwarancji rzeczywiście zaoferowany przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty i będzie on wiążący na etapie realizacji zamówienia. 

10.3.Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.4. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z kryteriów oceny ofert według 

wzoru: 

 

liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena” + liczba 

punktów przyznana w kryterium ,,gwarancja jakości na roboty budowlane”, 

 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów. 

 

10.5. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze.  

2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 2, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

10.6. 

W Formularzu oferty Wykonawca wskazuje cenę całkowitą  za wykonanie robót 

budowlanych. 

 

11. PODWYKONAWSTWO. 

11.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

24 miesiące – okres minimalny 10 pkt 

36 miesięcy  20 pkt 

48 miesięcy 30 pkt 

60 miesięcy 40 pkt 
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11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

11.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

wskazał część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 

do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót budowlanych.  

11.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała nie dłużej niż do dnia 31 maja 2023 r.  

 

Gwarancja jakości zostaje udzielona na okres zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu 

oferty, nie krótszy jednak niż 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 

robót budowlanych. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku 1 do SWZ.  

13.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularzy cenowych. 

13.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót budowlanych, o których 

mowa w niniejszej specyfikacji. 

Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu 

zamówienia. Jest to cena ostateczna obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a)  koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i 

jego zaplecza, organizacji robót i dotrzymania jakości ich wykonania, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w OPZ, 

b) koszty wykonania robót budowlanych i montażowych, w tym usunięcia ewentualnych 

wad lub usterek, 

c) koszty wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich 

transportu, ubezpieczeń itp. 

d) wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, wynikające z okoliczności, których nie można było  

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

13.4. Cena określona w formularzu cenowym zostanie ustalona na okres ważności umowy i  

będzie podlegała zmianom na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach 

umownych. 

13.5. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

13.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1342 – tekst jednolity z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady dot. zmiany wysokości 

wynagrodzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 

załącznik nr 7 do SWZ. 

13.8. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami projektowanych postanowień 

umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

13.9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 – tekst jednolity z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca ma obowiązek: 

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

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

14. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja warunków zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Wykonawca zostaje związany ofertą od dnia 07.10.2022 r. do dnia 05.11.2022 r. 

 

16. WADIUM. 

16.1.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

1.000,00 PLN. 

Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z 

wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

16.2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

– pieniądzu, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– 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 (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685 – tekst jednolity). 

16.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 

w Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001, 
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Oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli wpłacona przelewem kwota w chwili składania 

ofert znajduje się na powyższym koncie.  

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu 

oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

16.4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności, z zastrzeżeniem punktu 16.10:. 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do 

jego wniesienia. 

16.5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

16.6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 16.5 powyżej powoduje 

rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 

16.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

16.8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

16.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w punkcie 16.2. tiret 2, 3 i 

4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

16.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w 

sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 

ust 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
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17.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

Zamawiającego wynikającego z umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej 

lub kilku następujących formach: 

– pieniądzu na konto zamawiającego w Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków nr:  

63 8883 1031 2004 0000 1023 0001, 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– 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. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji pozostanie 30 % wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.   

17.3. 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.  

17.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

17.5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

17.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

17.7. Wypłata, o której mowa w punkcie 17.6 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

17.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

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

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

platformie miniPortal w terminie do dnia 07.10.2022 r. do godz. 10:00. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu OFERTA Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

18.2. Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. 

W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie 

nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 
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18.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 

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

18.4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania złożenia oferty na  

         platformie. 

18.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

 

19. OTWARCIE OFERT. 

19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.10.2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, ul. Opolska 17 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na platformie miniPortal i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania.  

19.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

19.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

20. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

20.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

20.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 20.3  poniżej dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

20.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

21. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

21.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż  na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

21.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie wpłynął w  

terminie, o którym mowa w punkcie 21.1 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

21.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie 21.1. 

powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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21.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 21.1 powyżej. 

21.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania:   https://bip.proszkow.pl/4170/914/zamowienia-publiczne-

rok-2022.html. 

21.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

21.7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 

od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. 

21.8. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

21.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

22. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

− w sprawach przedmiotu zamówienia: Joanna Łubińska – Wójcik, tel. 77 4013 730, 

Alina Kuchczyńska, tel. 77 4013 737, 

− w sprawach procedury przetargowej: Adam Wrześniewski, tel. 77 4013 720 

 

23. ODRZUCENIE OFERT. 

23.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania, 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 

ustawy Pzp, 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; 

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

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 
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13) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

14) która została złożona bez odbycia wizji lokalnej albo bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku 

gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

15) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1369 z późn. zm.), stwierdzającej ich 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

 

24. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

24.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) wszystkie oferty podlegają 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 i art. 249 ustawy Pzp, zostały złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

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, chyba że 

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 263 ustawy Pzp. 

24.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana  w ogłoszeniu o zamówieniu. 

24.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

24.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

 

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

25.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 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 
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oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

c) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

25.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w podpunktach 25.2a) i 25.2c) 

powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

25.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w punkcie 25.2a) i  25.2b) 

powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

25.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.  

577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

25.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 25.5 powyżej, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

25.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

25.8. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany Wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

25.9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamieszcza  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu 

postępowania. 

25.10. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

26.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. 

26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

26.3. Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia,  w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;  
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany.  

26.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

26.5. 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.  

26.6. 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. 

26.7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

 a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

26.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

26.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 26.7 i 26.8 wnosi się w 

terminie: 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

26.10. Odwołanie zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku;  

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania;  

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników.  

26.11. Do odwołania dołącza się:  
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1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;.  

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

26.12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

26.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

26.14 Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia 

dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

26.15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

26.16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem 

przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który 

przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

26.17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.  

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

 

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 

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”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa, ul. Opolska 17, 

46-060 Prószków, tel. 77 40 13 700, 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie jest Pani 

Sylwia Chudalla, e-mail: iod@proszkow.pl, tel. 774013 710. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie.” 

 prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy Pzp, 

5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, 

którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

wykonawcami umowy), 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

mailto:iod@proszkow.pl
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 

przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole 

oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu 

do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w 

protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników), 

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

przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o 

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

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

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

10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy (zał. nr 7 do 

SWZ) . 

 

28. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

nr 1 – formularz oferty, 

nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o    

       spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
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nr 3 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w  

       art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Załączniku nr 2 do SWZ), 

nr 4 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, 

nr 5 -  oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

nr 7 – Projektowane postanowienia umowy. 

 


