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Niniejsza SWZ składa się z 35 ponumerowanych stron

Warszawa, dnia 5 października 2021 r.
Jarosław Gnioska
Dyrektor Centrum Alzheimera
1

1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, ADRES
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI
SWZ
ORAZ
INNE
DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA
BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Centrum Alzheimera w Warszawie
Al. Wilanowska 257
02 – 730 Warszawa
tel. 22 843 19 22, faks 22 843 19 23
Regon 142945331
Adres strony internetowej http://www.ca.waw.pl
e-mail: zamowienia.publiczne@ca.waw.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający informuje, iż adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.ca.waw.pl, w tym specyfikację
warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
do dnia udzielenia zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr. 2021/BZP 00212249/01
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez 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.), zwanej dalej ustawą lub PZP. Zamawiający nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze elewacji drewnianej Centrum
Alzheimera w Warszawie, których szczegółowy zakres i przedmiot został określony
w OPZ, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45443000 – 4, 45453000-7, 45210000-2
Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze elewacji drewnianej budynków Centrum
Alzheimera w Warszawie:
1) Prace elewacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, warunkami bhp,
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2) prace elewacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem inwestorskim.
W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu
zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy
rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te
należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych.
W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań
równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać rozwiązania
równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.
Jeżeli w załącznikach do niniejszej SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do
opisywanych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także,
że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż
określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe
gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona
oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie
odrzucona.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany
jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r.).
Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym
postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca
przygotuje ofertę na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót oraz przedmiaru robót, stanowiących załączniki do SWZ.
1) Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru
energii elektrycznej i wody.
2) Przyłącza dla potrzeb terenu budowy wraz z zamontowaniem podliczników Wykonawca
wykona we własnym zakresie i na swój koszt.
3) Rozliczenie mediów (poboru energii elektrycznej i wody) nastąpi na podstawie wskazań
podliczników. Należność za media Wykonawca będzie regulował w cyklach miesięcznych
wpłacając kwotę wynikającą z odczytu podlicznika na konto Zamawiającego na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
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Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane
przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do
obrotu gospodarczego, wszystkie roboty Wykonawca powinien wykonać zgodnie z wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z:
−
−
−

−

−

ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) i przepisami
wykonawczymi do niniejszej ustawy,
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z
2013r. poz. 1129).
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
ustawą z dnia 27.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Wykonawca w ramach zadania podejmie wszelkie niezbędne działania, mające na celu
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa personelu i osób trzecich w trakcie realizacji umowy.
Prace budowlane powodujące nadmierny hałas np. kucie, wyburzenia itp. prowadzone będą w
czasie niekolidującym z przebywaniem osób w bezpośrednim obszarze prowadzonych robót, po
wcześniejszym uzgodnieniu ram czasowych z Zamawiającym.
Wszelkie wymagane projekty wykonawcze i powykonawcze opracuje, uzgodni
i umocuje prawnie Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot umowy musi być wykonany kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania
ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną
odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Zakres robót będących przedmiotem zamówienia nie pozwala na dokonanie ich podziału na
części.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SWZ.
3.2.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej
lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2
ustawy, gdyż Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej z zachowaniem
reżimu sanitarnego obowiązującego w Centrum w dniach 15.10.2021 r., 19.10.2021 r.,
26.10.2021 r. o godz. 12:00. Zgłoszenie, uczestnictwa w wizji lokalnej zawierające dane
Wykonawcy, tj.: nazwę firmy, adres, nr telefonu, imię i nazwisko osoby, która będzie
uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 4 osoby, należy przesłać na adres e-mail:
sekretariat@ca.waw.pl nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizji.
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Wykonawcy, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej, nie będą zdolni do rzetelnego
sporządzenia wymaganych dokumentów zamówienia.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez
sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.
6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE
O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1 Wymagany termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.
7.2 Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Alzheimera w Warszawie przy Al. Wilanowskiej
257.
8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych/dostaw
z wymaganymi cechami lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z
realizacją zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy: - Nie dotyczy
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.
9. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 USTAWY:
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Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ustawy:
1) 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 ustawy, 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 ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
3) 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 lub ukarano za
wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy;
4) 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;
5) 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;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
10. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, które mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 5-letnie
doświadczenie na stanowisku, co najmniej kierownika budowy (licząc od daty
uzyskania odpowiednich uprawnień), z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 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 i 1495):
Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 1 ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę, lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to fizyczne
wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót.
Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej, nie dotyczy osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na
podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót.
Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 438 ust. 1 ustawy pzp
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu
wykaz osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione przy realizacji zamówienia
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie one będą
wykonywać. Każdorazowo zmiana wykazu osób, o których mowa wyżej nie wymaga
aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na
placu budowy, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji są osobami
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa wyżej. Zamawiający ma
prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wskazanej w art. 438 ust. 2 pzp,
natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników.
W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób realizujących przedmiot
zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby
prac, do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia
pisemnego oświadczenia, w którym Wykonawca przedstawi korektę listy osób wykonujących
zamówienie do wiadomości Zamawiającego. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze
umowy.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali podobne zamówienia, w
ramach których wykonano roboty związane z remontem/pracami naprawczymi elewacji
o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.
11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia:
11.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, wykonawca dołącza
do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby.
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby
reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą zobowiązane brać udział
w realizacji zamówienia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ustawy zobowiązany jest także przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt. 11.2-11.4 SWZ.
11.2 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,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu
poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie
do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający może żądać
od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
11.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.
11.4 Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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11.5 Oświadczenie zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz
dokumenty wskazane w pkt. 11.2-11.4 SWZ oraz:
- dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
11.6 Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj. co najmniej 300.000,00 zł;
- dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
11.8 Wykaz 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 - wykonali podobne zamówienia, w
ramach których wykonano roboty związane z remontem/pracami naprawczymi elewacji
o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
11.9 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca
ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Zamawiający wymaga, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w pkt 11.111.9 SWZ.
11.10 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
11.11 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie
z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 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 § 2 ust. 1 pkt 1;
2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 3 - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje
o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów
rzeczywistych;
Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 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 w 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, 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.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne 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, składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowód).
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe
11

środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać również notariusz. 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.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów
elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje,
oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 ustawy, umożliwiają identyfikację
podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty
ich odbioru.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
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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 lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika
i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcy.
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W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie
warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego
Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.
UWAGA! Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę,
w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.
Jeżeli informacje w jakichkolwiek dokumentach zostaną podane ze wskazaniem waluty innej, niż
polska, Wykonawca powinien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote
wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
i wskazać je w załączonym do oferty oświadczeniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia, w którym zostanie on opublikowany. Jeśli Wykonawca nie dokona wymaganej
czynności Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej.
12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ INFORMACJE O SPOSOBIE
KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY
UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA
JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach:
- proceduralnych jest: Katarzyna Zawiślak - tel. (22) 843 19 22 wew. 222
- merytorycznych Wiesław Humięcki tel. 518 299 134
od poniedziałku do piątku w godzinach racy Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) systemu miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ca.waw.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższego
systemu
12.2 Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert zamawiający
i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu systemu miniPortal, za
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
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ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku“ oraz „Formularz do
komunikacji“. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta jest bezpłatne.
12.3. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje,
środki ochrony prawnej zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnianego przez portal www.ezamowienia.gov.pl. Jeżeli zamawiający lub wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną za
pośrednictwem e-mail, to każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem ogłoszenia (BZP) przedmiotowego postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w
postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
12.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnianego przez portal www.ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli
wyjaśnień w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedłuża termin składania
odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,
o którym mowa w zdaniu drugim, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,
uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu.
12.5.1 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 ezamowenial oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) (dostępnych pod adresem internetowym
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
Wykonawca
przystępując
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub
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12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

logując (w przypadku posiadania konta w Platformie), akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
Instrukcja korzystania z systemu miniPortal „Instrukcja użytkownika systemu miniPortal
– ePUAP” dostępna jest w zakładce „Instrukcje” w menu głównym systemu miniPortal
poprzez
link:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkonika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na
Palformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są
w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego
5) automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe
Poświadczenie
Przedłożenia
(UPP),
które
jest
powiązane
z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta
informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek Microsoft Internet
Explorer od wersji 11.0
1) Mozilla Firefox od wersji 15,
2) Google Chrome od wersji 20,
3) Microsoft Edge.
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać
według Instrukcji użytkownika systemu miniPortal- ePUAP, dostępnej w zakładce
„Instrukcje” w menu głównym systemu miniPortal.
Zamawiający
zaleca
aby
maksymalny
rozmiar
plików
przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku“ oraz „Formularz do komunikacji“ wynosił do 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku“ dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również w systemie miniPortal.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na
wezwanie zamawiającego), składane są za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji“ dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal.
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej
itp., także składane są za pośrednictwem „Formularza do komunikacji“ dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w
formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w
formacie .pdf.
12.5.6 Zalecenia Zamawiającego odnośnie formy elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, ewentualnie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu
w formacie PAdES,
2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu
wewnętrznego w formacie XAdES.
12.5.7 Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
12.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia za pośrednictwem systemu
miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania.
12.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie
systemu miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
12.8 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. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym
terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie systemu
miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
12.9 Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert Zamawiający zamieszcza
w ogłoszeniu o zamówieniu.
12.10 W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru
zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby
do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie
na podstawie art. 256 ustawy.
12.11 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia.
12.12 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, tj. od dnia 28.10.2021 r. do dnia 27.11.2021 r.
14.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 14.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu
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związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. W
przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1 Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w postaci
elektronicznej w oparciu o niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia w języku polskim.
15.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
15.3 Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być czytelna - oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
2) musi być sporządzona pisemnie (sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr
lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pod rygorem nieważności i podpisana,
w tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania firmy), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy
Wykonawcy;
3) upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty
w formie elektronicznej, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych
dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi
być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
4) przesłana zgodnie ze sposobem przekazywania określonym w przepisach 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. z 2020 r. poz. 2452).
15.4 Informacje na temat przygotowania i składania oferty:
1) ofertę, jak i załączniki do niej, należy przesłać w postaci w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód), ewentualnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku“ dostępnego na ePUAP
oraz udostępnianego przez miniPortal poprzez link: https://miniportal.uzp.gov.pl,
zgodnie z Instrukcją użytkownika systemu miniPortal – ePUAP, przed upływem terminu
składania ofert,
2) funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania,
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3) UWAGA! Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub „paczki”) musi nastąpić przed
czynnością jej zaszyfrowania,
4) w formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e PUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
5) oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód), ewentualnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy podmiot w
zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112 ust. 2
ustawy,
6) UWAGA! Złożenie oferty lub załączników do niej na nośniku danych (np. CD, pendrive)
jest niedopuszczalne i nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną,
7) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych
oferty, Wykonawca podpisuje je zgodnie ze sposobem reprezentacji w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (e-dowód), ewentualnie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). W przypadku
podpisywania dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do
dokonywania tej czynności powinno być udokumentowane w tej samej formie,
15.5 Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, ewentualnie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający zaleca:
1) zastosowanie podpisu w formacie PAdES dla dokumentów w formacie .pdf,
2) zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES dla dokumentów
w formacie innym niż .pdf.
Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się
z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) –
w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt.
15.6 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu,
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
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15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13
15.14

Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo
do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 20
ustawy musi być sporządzone pisemnie (sposób wyrażenia informacji przy użyciu
wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym
przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), powinno być
udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje
swoim zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu,
dla których wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza opatrzonej jego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty
skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca
może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie one zawierać
wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez Zamawiającego w
treści wzorów załączonych do SWZ.
Wykonawca powinien wczytać ofertę według Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal – ePUAP, dostępnej w zakładce „Instrukcje” w menu głównym systemu
miniPortal.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją użytkownika systemu miniPortal – ePUAP, w szczególności za sytuację, gdy
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec
w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część
oferty wyodrębnić w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku i wczytać je wraz z
ofertą w sposób określony w Instrukcji korzystania z systemu miniPortal tego rodzaju
informacji (wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”). Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje
zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez wykonawcę nazwane przy
użyciu zwrotu ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” lub podobnym
i załączone w oddzielnym folderze/pliku odpowiednio opisanym. Zamawiający nie
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów,
o których mowa powyżej, 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. 222 ust. 5 ustawy.
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15.15 Wykonawca, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku“ dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal, może
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób
dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisany jest w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal – ePUAP, dostępnej w zakładce „Instrukcje” w menu głównym
systemu miniPortal.
15.16 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15.17 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
firmy, imię i nazwisko (nazwę) tych podwykonawców. Obowiązek dostarczenia
wymaganych przepisami prawa informacji spoczywa na głównym Wykonawcy.
16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT
16.1 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku“
dostępnego na ePUAP oraz udostępnianego przez miniPortal poprzez link:
https://miniportal.uzp.gov.pl w terminie nie później niż do dnia 28.10.2021 r.
do godz. 10.00.
16.2 Składając ofertę należy wskazać, że jest to oferta na prace naprawcze
elewacji budynków Centrum Alzheimera w Warszawie CA/TP/01/10/2021, oraz podać
dane pozwalające na identyfikację Wykonawcy.
16.3 Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
(28.10.2021 r. godz. 11:00), nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął
termin składania ofert za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – miniPortal.
W przypadku awarii systemu miniPortal, 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, tj. https://dps216.bip.um.warszawa.pl/,
wejście na platformę poprzez link: https://ezamowienia.gov.pl.
16.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, tj. https://dps216.bip.um.warszawa.pl/, wejście
na platformę poprzez link: https://ezamowienia.gov.pl. informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania - platformie https://ezamowienia.gov.pl.informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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16.6. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16.7. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.
16.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń.
16.9. 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.
17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
17.1 W formularzu oferty należy podać wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT
za realizację zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
17.2 Wykonawca oblicza łączną kwotę netto i brutto zamówienia sumując odpowiednio
wartości netto i brutto.
17.3 Celem rzetelnego porównania cen ofertowych, Wykonawcy są zobowiązani podać cenę z
zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w Polsce dla przedmiotu
niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku
VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ
podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, 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. Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
17.4 Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
17.5 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
17.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
17.7 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia 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.
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie 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 ustawy,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym,
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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 zdaniu pierwszym.
Wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, 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 z
późn. zm.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie;
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.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać
wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym, co najmniej w zakresie określonym
w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
19.

OPIS KRYTERIÓW OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT/INFORMACJĘ O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139
USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ODWRÓCONĄ KOLEJNOŚĆ OCENY

19.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria:
23

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena ryczałtowa

60 %

2

Okres gwarancji

40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium

Wzór

1

Cena ryczałtowa
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie

2

Cena wskazana w ofercie musi zawierać w sobie wszystkie
koszty realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie
wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z
postanowień umowy i z obowiązującymi przepisami prawa.
Okres gwarancji
Gwarancja – 5 lat, 6 lat, 7 lat lub więcej.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji
wynosi 5 lat od daty końcowego odbioru robót budowlanych
bez uwag.
Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego
założenia:
- w przypadku udzielenia gwarancji na 5 lata - Wykonawca
otrzyma 0 punktów;
- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 6 lata Wykonawca otrzyma 20 punktów;
- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 7 lata i więcej
- Wykonawca otrzyma 40 punktów;
Za
kryterium
"okres udzielonej
gwarancji
i
rękojmi" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 punktów.
Uwaga:
Gwarancja i rękojmia obejmuje pełen zakres przedmiotu
zamówienia i musi określać pełne lata, tj. 2 lata lub 3 lata lub 4
lata i więcej. W przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na
okres krótszy niż 2 lata oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, jako niezgodna z
warunkami zamówienia.
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19.2. Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane, suma punktów uzyskanych
za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
19.3. Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca
ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
19.4 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych
łącznie za kryteria 1- 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
19.5 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
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 ustawy, 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) 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 ustawy;
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 ustawy;
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
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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;
18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego,
w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 230 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
21. INFORMACJA DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA
Zamawiający przewiduje następujące wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - jedna osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierownika budowy, który kontroluje czynności
związane z realizacją umowy oraz nadzoruje, aby były wykonywane prawidłowo, zgodnie
z postanowieniami umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób - w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość
żądania przez Zamawiającego w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę - zawierające informacje, w tym dane
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań wskazane w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
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23.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
25. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań.
26. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH
LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTNICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ
W ART. 93 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
27. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
27.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) 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 punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania – w systemie miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl.
27.2 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią zamawiającemu
treść łączącej ich umowy na podstawie której złożyli wspólnie ofertę, spełniającą
następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co
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najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie
rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań
poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników
konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach
związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji
konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.
27.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie
umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.
27.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej
zasady etyki, politykę antykorupcyjną itp. obowiązujące danego Wykonawcę. W przypadku,
gdyż Wykonawca nie posiada takich dokumentów, to powinien złożyć oświadczenie o ich
braku oraz zobowiązanie do ich niezwłocznego przekazania, jeżeli zacznie stosować takie
zasady w okresie obowiązywania zawartej umowy.
27.5 W przypadku przetwarzania danych osobowych, wraz z zawarciem umowy, Strony zawrą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych regulującą kwestie wskazane w art.
28 ust. 3 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 dnia 4.05.2016 r., str. 1)
zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek
przekazać w imieniu Zamawiającego informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych stanowiące odpowiednio załącznik nr 8, nr 8a, nr 8b do SWZ wszystkim
osobom, w tym pracownikom, współpracownikom, pełnomocnikom, których dane
przekazuje Zamawiającemu.
28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
29. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
29.1 Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty
przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
29.2 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający może odstąpić od umowy.
29.3 Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę
zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik 4 do SWZ 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. Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli:
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie: przetargu
podstawowego złożono tylko jedną ofertę.
29.4 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.
29.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany:
a) cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) 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. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek,
systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie,
osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad
realizacji umowy, warunków płatności, numeru rachunku bankowego,
3) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę. W takim przypadku:
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie zmiany umów,
o których mowa w pkt. 27.2 i 27.3 SWZ, a w szczególności w zakresie:
a) zmiany składu wykonawcy występującego wspólnie (konsorcjum) - która może
polegać na usunięciu jednego członka konsorcjum, ewentualnie przystąpieniu
do konsorcjum podmiotu niezweryfikowanego na etapie postępowania, o ile nowy
wykonawca (pozostali członkowie konsorcjum), spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w SWZ i ogłoszeniu o zamówienie, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
b) zmiany składu spółki cywilnej - która może polegać na usunięciu jednego wspólnika,
ewentualnie przystąpieniu do spółki przedsiębiorcy niezweryfikowanego na etapie
postępowania, o ile nowy wykonawca (pozostali członkowie konsorcjum), spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i ogłoszeniu o zamówienie, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
c) przejęciu wykonania zamówienia lub jego części przez podmiot trzeci
(podwykonawcę)̨ , która wykazywał spełnianie warunku,
4) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
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spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma
na celu uniknięcia stosowania przepisów ustaw:
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy:
6) zmiana producenta zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod warunkiem
spełnienia wszystkich wymagań opisanych w SWZ i przy zachowaniu niezmienności cen;
7) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy związaną ze skutkami epidemii wirusa SARSCov-2 (COVID-19) w okresie trwania stanu epidemii w następujących przypadkach:
a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków wynikających
z epidemii COVID-19 wpływających na należyte wykonanie tej umowy,
b) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych
od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne
itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe
do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar,
powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii,
huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym
stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia
epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady
komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez
władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub
zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy
zagrażają w chwili obecnej.
W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą
Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą
zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca
okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w
takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)
stosuje się w przypadku, o którym mowa w pkt 7.
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich
ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do
szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w pkt 1, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
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W wypadku zmiany, o której mowa w lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b, c, d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia/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.
Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości
dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
lit. b, c, d.
Warunkiem zmiany, o której mowa w pkt 1 jest:
1) złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą dokonanie zmiany, zawierającego
propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem
prawnym i faktycznym oraz kalkulację kosztów będących następstwem zmian, o których
mowa w ust. 4 pkt 1 z wykazaniem wpływu tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę;
2) dokonanie przez Strony ustaleń i uzgodnień dotyczących faktycznego wpływu określonej
zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz na wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, określającego wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Ponadto Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza
się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym
będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy w jakim w/w okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności: wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
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e) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
f) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w tym w razie braku możliwości lub znacznemu
ograniczeniu wstępu na teren Szpitala, lub innych sytuacji powodujących utrudnienia
procesu projektowego lub realizacji robót budowlanych,
Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w WDR oraz
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień,
strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres
przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do
przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w przypadku zmiany postanowień
umowy dotacyjnej w zakresie terminu realizacji.
2) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany
w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą
zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający
nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem
i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia
Podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu/udostępniania zasobów, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wyrazi zgody na
zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował
wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skutek przelewu
wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).
3) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby
może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji
zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie
same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu,
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4) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady
wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa
tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia
ich w dokumentacji lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie
przedmiotu zamówienia,
5) zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie
udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji.
W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych,
2) danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
30. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
30.1 Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
30.2 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 oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
30.3 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, o zawarcie umowy
ramowej, 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.
30.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
30.5 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. Kopia odwołania może być
przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem „Formularza do komunikacji“
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal poprzez link:
https://miniportal.uzp.gov.pl.
30.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przekazane w inny sposób.
30.7 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.
30.8 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 30.6 i 30.7 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.
30.9 Odwołanie powinno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy.
30.10 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia
umowy.
30.11 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 systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl., na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są
udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
30.12 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. 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. 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. 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.
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30.13 Na czynność Zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo,
w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu
zgodnie z art. 524 ustawy nie przysługują środki ochrony prawnej.
30.14 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych.
30.15 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
31. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy
złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni
do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia
niezwłocznie informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania – systemu
miniPortal https:// miniportal.uzp.gov.pl.
31.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załączniki do SWZ:
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 1
do SWZ.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 2 do SWZ.
3. Formularz oferty – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
5. OPZ – załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 6 do SWZ.
7. Wykaz osób – załącznik nr 7 do SWZ.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 8 do SWZ.
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