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Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert; 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”

W podziale na części:

Część 1 - Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni

Część 2 – Dostawa dwóch ładowarek do biomasy

Zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający: Gmina  Miejska  Hajnówka 
ul.  A. Zina  1
17-200 Hajnówka

Przedmiotowe postępowanie   prowadzone   jest   przy   użyciu   środków   komunikacji elektronicznej.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-2022

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia:
https://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-2022

ZATWIERDZAM:

…..………………………

Hajnówka, 27.07.2022r.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina  Miejska  Hajnówka
ul.  A. Zina  1
17-200 Hajnówka
tel.  85 682 21 80
e-mail:  hajnowka@hajnowka.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie
zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  internetowej:  https://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-
2022

Uwaga!   Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – podstawa prawna – art. 275 punkt 2 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą lub pzp o
wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert,
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.
4. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej  „SWZ”

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

przy  użyciu  miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
strony prowadzonego postępowania https://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogłoszenia-2022
Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale IX.

6.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający: 
1) przewiduje  możliwość  składania ofert częściowych, 
2) nie przewiduje składania ofert wariantowych, 
3) oferta powinna być złożona w postaci katalogu elektronicznego, 
4) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
5) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
6) nie  przewiduje  się  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  zwrotu  kosztów
poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
7) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, 
8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
9) nie zastrzega możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wyłącznie Wykonawców, o
których mowa w art. 94 ustawy, 
10) nie stawia wymagań w zakresie  zatrudnienia  osób, o których mowa w art.  96 ust.  2  pkt  2
ustawy PZP,
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11) nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o
których mowa w 94 ustawy PZP,
12) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
13) nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,
14) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
15) nie przewiduje zaliczek, 

7. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na następujące części:
a. Część 1 - Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni
b. Część 2 – Dostawa dwóch ładowarek do biomasy

8. Do  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, jeśli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Część 1  - Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni

1. Projekt i  budowa kotłowni opalanej  zrębkami wraz z przebudową infrastruktury technicznej  istniejącej
kotłowni węglowej przy ul. Małej 20 w Hajnówce.

I. Prace projektowe:
1. Wykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
2. Wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej

II. Zakres robót budowlano-montażowych:
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
2. Budowa budynku kotłowni wraz z systemem transportu paliwa i montażem wyposażenia technicznego

oraz wiatami na biomasę nad redlerem i podłogą ruchomą.
3. Montaż instalacji kotła opalanego zrębkami o mocy cieplnej 3÷3,5 MW wraz 

z ekonomizerem suchym oraz układem podawania paliwa i powietrza do spalania, a także recyrkulacji
spalin.

4. Dostawa i montaż układu odprowadzania i oczyszczania (stacji odpylania) spalin wraz 
z multicyklonem, elektrofiltrem, wentylatorem, czopuchem i kominem.

5. Dostawa  i  montaż  układu  odpopielania  kotła  składającego  się  z  przenośników  popiołu  wraz  z
dedykowaną wiatą; preferowany mokry system odpopielania. 

6. Dostawa i  montaż układu technologicznego kotłowni (pompy, armatura, rurociągi,  stacja uzdatniania
wody).

7. Połączenie  kotłowni  biomasowej  z  istniejącą  kotłownią  węglową,  tak  aby  zbudować  jeden  wspólny
system kotłowy (modernizacja technologii istniejącej kotłowni).

8. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych.
9. Wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki.
10. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu z wykonaniem niezależnego wjazdu.
11. Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz

rejestrację kotła i ekonomizera w UDT.
12. Uruchomienie, ruch próbny, odbiory.
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2. Projekt i budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w modernizowanej kotłowni olejowej przy ul.
Lipowa 166 w Hajnówce wraz z wymianą palników oraz modernizacją automatyki kotłowej

I. Prace projektowe:

1. Wykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego na podstawie warunków technicznych wydanych przez
PGNiG O/Białystok oraz uzyskanie pozwolenia na budowę doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej.

II. Zakres robót budowlano-montażowych:
1. Roboty przygotowawcze, demontażowe istniejących palników olejowych.
2. Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni oraz na terenie Zamawiającego

do granicy działki gdzie będzie zamontowany punkt pomiarowy.
3. Dostawa i montaż kompletnych palników olejowo – gazowych (2kpl.) wraz ze ścieżkami gazowymi.
4. Dostawa  i  montaż  nowego  układu  automatyki  i  sterowania  kaskadowego  istniejącymi  kotłami

umożliwiającej zdalny monitoring pracy kotłowni.
5. Zagospodarowanie terenu po trasie doziemnej instalacji gazowej.
6. Przygotowanie  dokumentów  do  przeprowadzenia  odbiorów  dozorowych  (jeśli  będzie  wymagane)  i

uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
7. Uruchomienie, ruch próbny, odbiory.

Część 2 – Dostawa dwóch ładowarek do biomasy

Dostawa obejmuje  dostarczenie  dwóch  ładowarek  kołowych,  hydraulicznych  teleskopowych  na  potrzeby
ciepłowni . Wykonawca jest także zobowiązany:

i. Przygotować
ii.  dokumenty do przeprowadzenia odbiorów dozorowych (jeśli będzie wymagane) i przygotować

dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
iii. Dokonać uruchomienia, ruchu próbnego  i odbiorów.

Zakres  rzeczowy  przedsięwzięcia  obejmuje  również  wszystkie  czynności  i  koszty  wynikające  z  opisu
przedmiotu  zamówienia,  sztuki  budowlanej,  uzyskanie  dopuszczenia  do  eksploatacji  zainstalowanych
urządzeń oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca
podczas realizacji zamówienia zapewni możliwość korzystania z obiektu Użytkownikowi.
Instalacja kotłowa musi spełniać standardy emisji po 2023 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
z  dnia  24  września  2020  r.  w  sprawie  standardów emisyjnych  dla  niektórych  rodzajów instalacji,  źródeł
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860 ze zm.) oraz w
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2015/2193 z listopada 2015 r.  w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
Szczegóły techniczne zawiera opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1A do
SWZ.  

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) wykonanie  robót  tymczasowych  i  towarzyszących  niezbędnych  do  zrealizowania  robót
podstawowych  i  osiągnięcia  zakładanego  celu  jak  i  osiągnięcia  zakładanych  efektów  i  rezultatów
Umowy,
2) wykonanie  wszelkich  niezbędnych  opracowań  koniecznych  do  złożenia  zawiadomienia  o
zamiarze  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  oraz  uzyskania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na
użytkowanie dla całości lub etapów robót, jeżeli będzie ono wymagane zgodnie z przepisami prawa,
3) wykonanie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp.,
4) wypełnienie  wszelkich  zaleceń,  zapisów,  robót,  zobowiązań  w  tym  nałożonych  na
Zamawiającego, a wynikających decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno-
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prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia,
5) uzyskanie i/lun uaktualnienie dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te
dokumenty ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia
robót,
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych
do realizacji robót wchodzących w skład Umowy i osiągnięcia zamierzonego celu, 
7) przedkładanie  do  odbiorów  dla  celów  rozliczeniowych  dokumentów  i/lub  zestawień
wykonanych robót w dostosowaniu do wytycznych Inspektora Nadzoru, w zakresie przekazania mienia
na środki trwałe. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Dla Części 1 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 roboty budowlane
45251250-8 roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231000-5  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i linii
energetycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Dla Części 2
34140000-0 Wysokowydajne pojazdy silnikowe

5. Jeżeli  w odniesieniu  do wymienionych powyżej  elementów opisu zamówienia,  powstałyby u Wykonawcy
jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego
w tej kwestii  oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia,  uściślenia oraz
informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SWZ.

6. Jeżeli  gdziekolwiek w SWZ,  przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia  to  Zamawiający  dopuszcza w tym zakresie  składanie ofert  przy  zastosowaniu
rozwiązań  równoważnych  opisywanym.  Tam  gdzie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostało  wskazane
pochodzenie urządzeń objętych zamówieniem, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy PZP (np. marka, znak
towarowy,  producent,  dostawca),  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  urządzeń  o  parametrach
równoważnych -  tożsamych lub wyższych od tych,  jakie  zawarto  w opisie.  Pod pojęciem równoważności
rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
zapewnią uzyskanie parametrów techniczno-jakościowych oraz wymogów gwarancyjnych, nie gorszych od
założonych w w/w opisie. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne, mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.

      Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w załącznikach do SWZ opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do 
      norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, każdemu takiemu
      odniesieniu dodaje się wyrażenie "lub równoważne", co oznacza, że zamawiający dopuszcza w każdym takim
      przypadku, rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (nie dotyczy części nr 2 - Dostawa dwóch ładowarek do biomasy)

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.  -  Kodeks  pracy tj.  prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w zakresie
realizacji  przedmiotu  zamówienia  obejmujące  następujące  rodzaje  czynności  (za  wyjątkiem  czynności
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wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane):

a)czynności związane z wykonaniem robót ziemnych,
b)czynności związane z wykonaniem robót konstrukcyjno-budowlanych,
c)czynności związane z wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, ciepłowniczych i gazowych

oraz elektrycznych,
d)czynności związane z wykonywaniem funkcji operatorów maszyn.

8. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom Wykonawcy oraz Zamawiającego przed, w trakcie
oraz  po  zakończeniu  wykonywania  robót,  Wykonawca  na  własny  koszt  zobowiązany  jest  stosować
następujące środki bezpieczeństwa:

1.1.a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną,  przepisami  bhp,  ppoż.,  przepisami  i  wytycznymi
odnoszącymi się do zapobiegania pandemii wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem
(COVID-19) oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

1.1.b) Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  dokumentacji  określającej  przedmiot
zamówienia (stanowiącą załącznik nr 1A do SWZ) oraz wymogami niniejszej SWZ.

1.1.c) Użyte  materiały  i  urządzenia  powinny  być  w  pierwszym  gatunku  jakościowym  i
wymiarowym,  mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  zapewniać
sprawność eksploatacyjną.

9. Zamawiający nie wyraża zgody, aby zaproponowane urządzenia lub materiały były prototypami. Zamawiający
wymaga aby zaproponowane urządzenia lub materiały były fabrycznie nowe.

10. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  całokształt,  w  tym  za  przebieg  oraz  terminowe  wykonanie
zamówienia,  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i  jakościowymi  określonymi  dla  przedmiotu
zamówienia.

11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w
działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  spełnienia  wszystkich  wymagań,  określonych  we  wzorze  umowy
stanowiącym załącznik nr 8 A i 8B do SWZ oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

13. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane
osoby  zdolne  do  prowadzenia  wszelkich  powierzonych zadań,  uprawnione  do  kierowania  robotami
budowlanymi,  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  prawa i  w zgodzie z postanowieniami  odpowiednich
decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca powinien
zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy
mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność
uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są
niezbędne do kompleksowej  realizacji  zamówienia.  Kompletne  wynagrodzenie  uwzględniające  wykonanie
wszystkich obowiązków w ramach umowy oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w
ofercie Wykonawcy.

14. Zamówienie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. 

V. Termin wykonania zamówienia i udzielanej gwarancji

1. Termin realizacji określony został na:
 Część 1 -  okres 15 miesięcy  od daty podpisania umowy. 

We wskazanym czasie Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową, uzyskać
w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na budowę, zrealizować całość robót budowlanych objętych
zamówieniem,  wykonać  wszelkie  próby  końcowe  oraz  rozruch  obiektu  oraz  złożyć  wszystkie
dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 Część 2 – okres 15 miesięcy od daty zawarcia umowy 
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2. Dla obu części - Gwarancja nie może być krótsza niż 24 mcy i dłuższa niż 36 mcy. Gwarancja stanowi kryterium
oceny ofert.

3. Dla obu części - Okres Rękojmi - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści
tej umowy

1. Projektowane postanowienia  umowy w sprawie niniejszego  zamówienia,  które  zostaną wprowadzone do
treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ, w tym:

a. Projektowane postanowienia umowy – Część 1 – załącznik nr 8A
b. Projektowane postanowienia umowy – Część 2 – załącznik nr 8B

2. Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na
warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8A i/lub 8B do SWZ. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w zakresie

uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8A
i/lub 8B do SWZ. 

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

VII. 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

1. Komunikacja w postępowaniu, sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji  elektronicznej  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). 

2. Zamawiający  nie przewiduje sposobu komunikowania  się  z  Wykonawcami  w inny sposób niż  przy  użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

3. Porozumiewania  się  zamawiającego z  wykonawcami  (nie  dotyczy  składania  ofert):
1.a) w   postępowaniu   o  udzielenie   zamówienia   komunikacja   pomiędzy   Zamawiającym   a
Wykonawcami,   w  szczególności   pytania  do SWZ,  składanie  podmiotowych środków dowodowych
(składanych   na   wezwanie),  oświadczeń,   wniosków,  zawiadomień   oraz  przekazywanie   informacji
odbywa   się   elektronicznie   za   pomocą   poczty   elektronicznej  Zamawiającego  –  email:
e.wiluk@hajnowka.pl  oraz  poczty  elektronicznej  wykonawcy,  na  adres email  podany  w  ofercie.
Dokumenty   elektroniczne,  oświadczenia   lub   elektroniczne   kopie  dokumentów   lub   oświadczeń
składane  są  przez  Wykonawcę  za  pomocą  poczty  elektronicznej, na wskazany  wyżej  adres.  Za  datę
przekazania  wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń  lub elektronicznych
kopii  dokumentów  lub oświadczeń  oraz  innych informacji  przyjmuje  się  datę  ich  wpływu na  skrzynkę
pocztową  Zamawiającego.   Maksymalny rozmiar  plików  przesyłanych na  pocztę  zamawiającego wynosi
100 MB.

4. Złożenie  oferty
1.a)  informacje  ogólne

1.a.i. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego,
musi  posiadać  konto na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto na  ePUAP  ma  dostęp  do
formularzy:   złożenia,   zmiany,   wycofania   oferty.  Wymagania   techniczne   i   organizacyjne
wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania
z  miniPortalu  oraz  Regulaminie  ePUAP.

1.a.ii. maksymalny   rozmiar  plików  przesyłanych  za   pośrednictwem  dedykowanych  formularzy   do:
złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  wynosi  150 MB.
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1.a.iii. za  datę  przekazania  oferty  przyjmuje  się  datę  jej  przekazania  na  ePUAP.
1.a.iv. identyfikator postępowania  oraz  inne  dane  konieczne  do poprawnego złożenia  oferty  dostępne

są  na  miniPortalu  w  zakładce  „Lista  wszystkich postępowań”,  „Szczegóły”.  Składając  ofertę
Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  właściwe  dane  postępowania  – w  przypadku  podania
niewłaściwych  danych  odpowiedzialność  za  nieprawidłowe  złożenie  albo niezłożenie  oferty
ponosi  Wykonawca.

1.b) złożenie  oferty
1.b.i. Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do złożenia, zmiany,  wycofania  oferty

dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
1.b.ii. nazwa  Zamawiającego w  systemie  ePUAP  (nazwa  odbiorcy)  to:  URZĄD  MIASTA HAJNÓWKA. Po

jego podaniu adres  skrzynki  ePUAP  Zamawiającego  automatycznie  pojawi się  w  odpowiednim
polu formularza.  Za  złożenie  oferty  podmiotowi  innemu  niż  Zamawiający w wyniku  podania
niewłaściwej  nazwy  Zamawiającego  w  systemie  ePUAP  odpowiada Wykonawca.

1.b.iii. oferta  powinna  być  sporządzona, pod rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej   lub w
postaci   elektronicznej,  w   języku  polskim,   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  (Dz. U. z  2020 r. poz.  346, 568, 695, 1517
i  2320), tj. rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12 kwietnia  2012r.  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  i  opatrzona
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,

1.b.iv. sposób złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  udostępnionej  przez
Urząd Zamówień  Publicznych  Instrukcji  użytkownika  dostępnej  na  MiniPortalu  oraz  załączonej
do niniejszej  SWZ. Ofertę  należy  złożyć  w  oryginale.

1.b.v. wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16
kwietnia   1993  r.   o  zwalczaniu  nieuczciwej   konkurencji,   które   Wykonawca   zastrzeże   jako
tajemnicę  przedsiębiorstwa,   powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  oznaczonym  jako
„tajemnica  przedsiębiorstwa”  w  nazwie  pliku oraz  jego treści, a  następnie  wraz  z  plikami
stanowiącymi  jawną  część  skompresowane  do jednego pliku archiwum  (ZIP). 

1.b.vi. do  oferty   należy   dołączyć   oświadczenie   (zał.   nr  3  do  SWZ)  sporządzone,   pod  rygorem
nieważności, w  formie  elektronicznej  lub w  postaci  elektronicznej  opatrzone kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub podpisem  osobistym, a  następnie  wraz  z
plikami  stanowiącymi  ofertę  skompresować  do jednego pliku archiwum  (ZIP).

1.b.vii. zaleca   się   stosowanie   kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego   w   formacie   PAdES   dla
dokumentów  w  formacie  .pdf.   Dla  dokumentów  w  formacie  innym  niż  .pdf  zaleca  się
zastosowanie  kwalifikowanego podpisu elektronicznego w  formacie  XadES.

1.b.viii. Wykonawca  zobowiązany  jest  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym   lub  podpisem   osobistym   przed   ich  złożeniem,  składane   za   pośrednictwem
Formularza:  ofertę  (formularz  ofertowy  – zał. nr 2 do SWZ),  oświadczenie  (zał.  nr 3 do SWZ)
oraz  ewentualnie  inne  dokumenty  stanowiące  część  oferty.  Podpisane  dokumenty  należy
skompresować   do  jednego   pliku  archiwum  (ZIP).   Tak  przygotowany   plik  archiwum  należy
zaszyfrować  oraz  przesłać  zamawiającemu  zgodnie  z  Instrukcją  użytkownika  miniPortalu.  

VIII. Informacje  o  sposobie  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  w inny  sposób niż  przy  użyciu
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art.
66 i art. 69 ustawy. 

Nie dotyczy.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
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1. Do kontaktu z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza: 
1) W sprawie procedury: Eugeniusz Wiluk, tel. 85 682 27 02
2) W sprawach merytorycznych: Marek Szczerba tel. +48 502 364 298

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
3. Zamawiający zobowiązuje się udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu  odpowiednio  składania  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SWZ wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie 3 przedłuża termin składania
ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych  Wykonawców  z  wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

6. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie 3,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania
ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 4, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8. Zamawiający  nie  będzie  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości
dotyczących treści SWZ. 

X. Podstawy wykluczenia (dla obu części zamówienia)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę – art. 108 ust. 1 ustawy: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1.a) udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
1.b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
1.c) o którym mowa w art. 228-230a,  art. 250a Kodeksu karnego, w  art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
1.d) finansowania  przestępstwa  o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  165a
Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia  przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
1.e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa, 
1.f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.g) przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  o  których  mowa  w  art.  296-307  Kodeksu  karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo  przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe, 
1.h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki  w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek  na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne wraz  z  odsetkami  lub grzywnami  lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
5) jeżeli  Zamawiający może stwierdzić,  na podstawie wiarygodnych przesłanek,  że Wykonawca zawarł  z

innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,  w  szczególności  jeżeli
należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie
konkurencji  i  konsumentów,  złożyli  odrębne oferty,  oferty  częściowe lub wnioski  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  ustawy,  doszło  do  zakłócenia  konkurencji
wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  Wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 

2. Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp:
1) Wykonawca,
2) żaden z Wykonawców występujących wspólnie,
3) podmiot  na  którego  zasoby  powołuje  się  Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  warunków  udziału  w

postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia Wykonawcy – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;

4. Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawca, a także:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie,
2) podmiot  na  którego  zasoby  powołuje  się  Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  warunków  udziału  w

postępowaniu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli

udowodni Zamawiającemu, że:
1) naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  przestępstwem,  wykroczeniem  lub

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco  wyjaśnił  fakty  i  okoliczności  związane  z  przestępstwem,  wykroczeniem  lub  swoim

nieprawidłowym  postępowaniem  oraz  spowodowanymi  przez  nie  szkodami,  aktywnie  współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3) podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne i  kadrowe,  odpowiednie dla zapobiegania  dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu , w szczególności:

a. zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub podmiotami  odpowiedzialnymi  za  nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,

b. zreorganizował personel,
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d. utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania  przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów,
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e. wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące  odpowiedzialności  i  odszkodowań  za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Zamawiający  oceni  czy  podjęte  przez  Wykonawcę  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  3  powyżej  są
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu
Wykonawcy, a jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art.7 ust.1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
1) wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o  ile  została  wpisana  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  i  rozporządzeniu  269/2014  albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu środka,  o którym
mowa w art. 1 pkt 3.

XI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 

Część 1 a) Posiada  środki  na  rachunku  bankowym  albo  jego  zdolność  kredytowa  w  okresie  nie
dłuższym niż   3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  stanowią  kwotę  co
najmniej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

b) Dysponują  polisą  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 3 000
000 zł (słownie: trzy miliony złotych).  

Część 2 a) Posiada  środki  na  rachunku  bankowym  albo  jego  zdolność  kredytowa  w  okresie  nie
dłuższym  niż   3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  stanowią  kwotę  co
najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) Dysponują  polisą  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 500 000
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów  dotyczących  sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
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wystarczający  sposób  potwierdza  spełnienie  opisanego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  w
postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna dokumentowana w oparciu o dokumenty wynikające z rozporządzenia w sprawie
podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów lub  oświadczeń,  jakich  może żądać
zamawiający od wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wartości wskazane w lit.
a)  do  b)  nie  sumują  się,  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  musi  wykazać,  że  spełnia  warunki  wskazane  w  lit.  a)  do  b).  Ta  sama  zasada  dotyczy
podmiotu udostępniającego zasoby jako Podwykonawca.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolność techniczna - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

Część 1 wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (zakończone i oddane do użytkowania)
polegające na budowie* kotłowni na biomasę drzewną typu zrębki o mocy co najmniej 3
MW każda  robota,  w tym Zamawiający  wymaga aby  jedna z  ww.  robót  zrealizowana
została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Część 2 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 2 dostaw ładowarek kołowych hydraulicznych teleskopowych

Do Części 1
Zamawiający, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu dopuszcza
aby wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający spełnienie w/w warunku dotyczył okresu
nie  dłuższym  niż  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zgodnie  z  §  9  ust.  4  pkt  1)
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, tj. okres 8 ostatnich lat.
*Zamawiający  przez  realizację  inwestycji  budowlanej  rozumie  wykonywanie  robót  budowlanych
zgodnie z definicją określoną art. 3 pkt  6) ustawy Prawo budowlane. 

Do obu części
Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  w  zakresie
doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:

 przez Wykonawcę samodzielnie, lub

 przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę)
samodzielnie, lub

 w  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie  -  samodzielnie  przez  co  najmniej
jednego z Wykonawców występujących wspólnie,

Jako wykonanie (zakończenie)  zadania  należy  rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego
robót  i/lub  Świadectwa  Przejęcia  lub  równoważnego  dokumentu  i  uzyskanie  decyzji  w  sprawie
pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli przedmiotem realizacji były roboty budowlane. 

 

b) Zdolność zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem

Część 1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub
będzie  dysponować  na  etapie  realizacji  umowy,  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

i. (jedną) osobą - kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Minimalne wymagania: 

 uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  budowlanymi  w specjalności
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konstrukcyjno-budowlanej  wydane  zgodnie  z  Prawem  budowlanym  lub
odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,

 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót/budowy, w
tym  posiada  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi   w  w/w
specjalności na budowie co najmniej  jednej kotłowni o mocy min. 3,00 MW

ii. (jedną)  osobą  –  kierownikiem  robót  w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

Minimalne wymagania: 
 uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  budowlanymi  w specjalności

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych,  gazowych,  cieplnych,  wentylacyjnych  bez  ograniczeń wydane
zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót/inspektora
nadzoru, 

iii. (jedną) osobą - kierownikiem robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej
Minimalne wymagania:

 uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  budowlanymi  w specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,

 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót/inspektora
nadzoru, 

iv. (jedną) osobą – technologiem
Minimalne wymagania: 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa przy realizacji co najmniej jednego
zadania polegającego na budowie kotłowni o mocy min. 3,00 MW

Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być uzyskane zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w
sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające
odpowiednio do projektowania i/lub kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem. 

Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania
przez nią doświadczenia i uprawnień wskazanych dla ww. osób (maksymalnie łączenie 2
funkcji).

Zamawiający  przez  realizację  inwestycji  budowlanej  rozumie  wykonywanie  robót
budowlanych zgodnie z definicją określoną art. 3 ust. 6) i 7a) ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający,  określając  wymogi  dla  osoby  w  zakresie  posiadanych  uprawnień
budowlanych  dopuszcza  odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane  które  zostały
wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  oraz  odpowiadające  im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w punktach i. do vi. powyżej posiadały biegłą
znajomość języka polskiego.  W przypadku gdy  kluczowy personel  nie posiada  biegłej
znajomości  języka  polskiego,  Wykonawca zobowiązany  jest  zapewnić  na  własny  koszt
tłumacza dla potrzeb i okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Część 2 Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym zakresie. 
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2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową,  Zamawiający  może,  na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów,  w  szczególności  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne
przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W odniesieniu  do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  polegać  na  zdolnościach  tych
Wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 
4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do  oferty  oświadczenie,  z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów (dotyczy obu części zamówienia)

1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  polegać  na  zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,  niezależnie  od charakteru  prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają  świadczenie  do  realizacji  którego  te
zdolności są wymagane.
3. 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. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia,  czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne  lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają
spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu
podstawy wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby Wykonawca w terminie  określonym przez  Zamawiającego
zastąpił  ten  podmiot  innym podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że  samodzielnie  spełnia  warunki
udziału w postępowaniu. 
6. 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 ze za  nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi
winy. 
7. Podmiot który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia  tych zasobów, chyba ze za  nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi
winy. 
8. 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. 
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  XIII  pkt  1  SWZ,  także  oświadczenie
podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIII SWZ.
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XIII. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania  braku  podstaw  wykluczenia
(dotyczy obu części zamówienia)

1. Do oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na dzień  składania  ofert  oświadczenie  o
spełnianiu  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  o  braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje  zawarte  w oświadczeniu,  o  którym mowa w pkt  1 stanowią wstępne potwierdzenie,  że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 5 dni  od dnia wezwania,  podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wkluczenia
tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  w  jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 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, zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku do SWZ (o ile dotyczy).
6. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji,  nie  ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub Sąd , nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca jej wszczęcia. 
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów o  których  mowa  wyżej  ,  zastępuje  się  je
dokumentom  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  lub  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone, przed
organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Z chwilą dołączenia oświadczenia w
postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego składający odpowiada za ich prawidłowość pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
8. Podmiotowe  środki  dowodowe  składane  na  potwierdzenie  niepodlegania  wykluczeniu  składane  na
wezwanie Zamawiającego:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), 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 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 8.
lit. a  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c) 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. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów  udostępniających  zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118
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ustawy  PZP,  przedstawienia  oświadczenia  wymienionego  w  pkt.  1,  dotyczącego  tych  podmiotów,
potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

9. Podmiotowe środki dowodowe składane w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w SWZ składane na wezwanie Zamawiającego:
a) informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
3 miesiące przed jej złożeniem,

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynikającą z rodz.
XI pkt 1 ppkt 3 lit. a SWZ

c) Dla części 1 - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 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 (według wzoru stanowiącego załącznik nr  5a
do SWZ),

d) Dla części  1 - 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 (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ).

e) Dla części 2 - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub
są  wykonywane.  Jeżeli  Wykonawca powołuje  się  na  doświadczenie  w realizacji  dostaw,  wykonanych
wspólnie  z  innymi  wykonawcami  informacje,  o  których  mowa  wyżej  dotyczą  dostaw,  w  których
wykonywaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  wymaganych  przez  Zamawiającego
podmiotowych  środków  dowodowych,  o  których  mowa  w  pkt  9  lit.  a)  do  e),  Wykonawca  składa  inne
podmiotowe  środki  dowodowe,  które  w wystarczający  sposób  potwierdzają  spełnianie  opisanego  przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a) może je  uzyskać  za  pomocą bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności  rejestrów

publicznych w rozumieniu  ustawy z  dnia  17 lutego 2005 r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające
dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym  środkiem  dowodowym  jest  oświadczenie,  którego  treść  odpowiada  zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
12. Jeżeli  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, chyba że: 
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie, lub poprawienie 

lub 
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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13. Zamawiającym  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  oświadczenia,  o  którym
mowa a art. 125 ust. 1 ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
14. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez  Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie  mają  w szczególności  przepisy  rozporządzenia  Ministra
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji  elektronicznej  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.09.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt  2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
4. W  przypadku  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o
którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli  nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty (dotyczy obu części zamówienia)

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzoną  kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Treść  oferty  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego
określonymi w dokumentach zamówienia.
3. Oferta  musi  być  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
15. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego, musi
posiadać  konto na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto na  ePUAP  ma  dostęp  do formularzy:  złożenia,
zmiany,  wycofania  oferty. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów
elektronicznych opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu  oraz  Regulaminie  ePUAP.
16. Zgodnie z art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do
przesłania  dokumentów niezbędne jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Szczegółowe  informacje  o  sposobie  pozyskania  usługi  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  oraz
warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania,
których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe  informacje  o  sposobie  pozyskania  usługi  profilu  zaufanego  można  znaleźć  pod  adresem
internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe  informacje  o  sposobie  pozyskania  podpisu  osobistego  można  znaleźć  pod  adresem
internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny)  Wykonawca dołącza  do Systemu uprzednio  podpisane dokumenty wraz  z  wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
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2)  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  dokumentów  w  formacie  innym  niż  „pdf”,  wtedy  należy  użyć
formatu XAdES.

4. Podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub
oświadczenia,  w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i  w sposób
określony  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 oraz w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w
sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów
elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursie.
5. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w
tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania  odpowiednio  Wykonawcy,  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy  niebędącego  podmiotem  udostępniającym  zasoby  na  takich  zasadach,  zwane  dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty  inne  niż  wykonawca,  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot
udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  zwane  dalej  „upoważnionymi  podmiotami”,  jako  dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
6. 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
lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w
przypadku:

a. 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;
b. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c. 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.

8. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci  papierowej,  o  którym
mowa w pkt 9 powyżej, może dokonać również notariusz.
9. Jeżeli  któryś  z  wymaganych  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  jest  sporządzony  w języku
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  Wykonawca,  w  celu  zachowania  poufności  tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Podczas dodawania załączników
do  oferty  Wykonawca  ma  możliwość  ustawienia  ich  jako  jawne  lub  niejawne.  W  razie  jednoczesnego
wystąpienia  w  danym  dokumencie  lub  oświadczeniu  treści  o  charakterze  jawnym  i  niejawnym,  należy
podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej
treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca wraz z przekazaniem informacji  o zastrzeżeniu  tajemnicy przedsiębiorstwa,  zobowiązany jest
wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  pod  rygorem  możliwości  ich
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odtajnienia.  Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym
pliku.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
lub  są  jawne  na  podstawie  przepisów  ustawy  lub  odrębnych  przepisów,  informacje  te  będą  podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa na późniejszym etapie postępowania, w stosunku do oświadczeń i dokumentów
składanych po otwarciu ofert.
11. Wykonawcy ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  w tym koszty
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
12. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  lub  nieterminowe  złożenie  oferty,  w
szczególności  Zamawiający  nie  odpowiada  za  ujawnienie  przez  Wykonawcę  treści  swojej  oferty  przed
upływem  terminu  składania  i  otwarcia  ofert,  poprzez  złożenie  jej  w  formie  pliku  niezaszyfrowanego,  w
niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę
nie  stanowi  podstawy  żądania  unieważnienia  postępowania.  Zaleca  się,  aby  założyć  profil  Wykonawcy  i
rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
13. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania
ofert  za  pośrednictwem  Formularza  do wycofania  oferty  dostępnego na  ePUAP  i  udostępnionego
również  na  miniPortalu. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
14. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum),  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa
powyżej,  pozostaje  w  kontakcie  z  Zamawiającym  w  toku  postępowania  i  do  niego  Zamawiający  kieruje
informacje,  korespondencję  itp.  Wszelkie  oświadczenia  pełnomocnika  Zamawiający  uzna  za  wiążące  dla
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie  dopuszcza  się  uczestniczenia  któregokolwiek  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie
zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie  zamówienia,  równocześnie  oferty  indywidualnej  oraz  w  ramach  grupy  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
15. Ceny  oferty  muszą  zawierać  wszystkie  koszty,  jakie  musi  ponieść  Wykonawca,  aby  zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
16. Ofertę wraz z załącznikami stanowią: 
a) Formularz ofertowy: załącznik nr 2 do SWZ, 
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: załącznik nr

3 do SWZ, 
c) Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy,

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów w
przypadku gdy Wykonawca polega  na zasobach innych podmiotów, zgodne co do  treści  ze  wzorem
zawartym w załączniku nr 7 do SWZ (o ile dotyczy); 

d) Pełnomocnictwo,  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –
pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do podpisania oferty jeśli nie wynika z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli zostaje wnoszone w formie niepieniężnej 
17. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
18. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.),
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które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być złożone w osobnym pliku
wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

XVI. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do złożenia oferty  dostępnego na  ePUAP  i
udostępnionego również  na  miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2022 r. do godziny 9:00
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Wykonawca przed upływem terminy składania ofert  może wycofać ofertę.  Sposób wycofania oferty
został opisany w Rozdziale XV pkt 13 SWZ. 
5. Wykonawca po upływie terminy do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
6. Zgodnie z art.  222 ust.  1  ustawy Pzp w przypadku  awarii  systemu teleinformatycznego przy  użyciu
którego następuje otwarcie ofert, co powoduje brak możliwości ich otwarcia  w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert  zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stornie
internetowej prowadzonego postępowania. 

XVII. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 r., o godzinie 10:00, w siedzibie zamawiającego - pok. nr 226
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informację o: 
a) nazwach albo imionach nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte. 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak  możliwości
otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  nastąpi  niezwłocznie  po
usunięciu  awarii.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania. 
6. Zamawiający  poprawia  w ofercie  omyłki  wskazane w art.  223 ust.  1  ustawy Pzp  w sposób w nim
wskazany.  
7. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w ustawie w art. 255 ustawy.
8. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  który  złoży  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  i która
zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  (uzyska  największą  liczbę  punktów  przyznanych  według  kryteriów
wyboru oferty określonych  w niniejszej SWZ).

XVIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Ustala się wadium w wysokości:

Część 1  100.000,00  złotych
Część 2    10.000,00  złotych

2. dWadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) poręczeniach udzielanych przez  podmioty,  o  których mowa w art.  6b ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 52 1020 1332 0000
1302 0037 7218 w tytule przelewu wskazując: „Wadium - postępowanie nr ZP.271.11.2022  - część ……."
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek
Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi  nastąpić do upływu terminu składania
ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia
wadium.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt  3 lit. b) do d),
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP),
Zamawiający  wymaga aby poręczenie  lub gwarancja  obejmowała  swą treścią (tj.  zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
aby  z  jej  treści  wynikało,  że  zabezpiecza  ofertę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia (konsorcjum). 
9. Oferta  Wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium,  wniesie  wadium  w  sposób  nieprawidłowy  lub  nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. 
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP. 

XIX. Sposób obliczania ceny 

1. Cena oferty ma charakter ryczałtowy  i  musi uwzględniać  wszystkie  niezbędne  koszty  związane  z
realizacją  zamówienia: koszt  robocizny,  materiałów, pracy  sprzętu, środków  transportu  technologicznego
niezbędnego   do  wykonania   robót,   koszt   robót   nieprzewidzianych   a   niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu zamówienia  oraz  wszystkie  inne  koszty,  które  będą  musiały  być  poniesione  przy  wykonaniu
zamówienia,   np.  koszty   związane   z   utrzymaniem   i   likwidacją   placu   budowy,    zużyciem  energii
elektrycznej,  prowadzenia   kierownictwa   robót   oraz   wszystkimi   innymi   usługami  koniecznymi   do
prawidłowego  wykonania  umowy  i   przekazania  przedmiotu  zamówienia  do eksploatacji,  musi także
zawierać  wszelkie  koszty  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  przepisami  prawa
realizacji przedmiotu umowy. 
2. W cenie oferty powinny być również uwzględnione wszelkie ryzyka, które doświadczony Wykonawca
mógł  w racjonalny sposób przewidzieć.  Sposób zapłaty  i  rozliczenia  za  realizację  niniejszego  zamówienia
określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 8A i 8B do SWZ. 
3. Cena  oferty  musi  być  wyrażona  w  polskich  złotych,  liczbowo  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku. 
4. Łączną oferowaną cenę należy podać w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ. 
5. Podstawą  obliczenia  ceny  oferty  dla  Wykonawcy  winna  być  jego  kalkulacja  własna  wynikająca
z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz Opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1A i 1B do SWZ. 
6. Wykonawca,  składając  ofertę  (na formularzu  oferty  stanowiącym załącznik  nr  2  do SWZ)  informuje
Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego, wskazując: 
a) nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą  prowadziły  do  powstania

obowiązku podatkowego; 
b) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
c) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
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8. Zamawiający  informuje,  że  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  wynagrodzeniem
ryczałtowym. 
9. Wykonawca  jest  uprawniony  do  wystawienia  faktury  VAT  za  zrealizowane  zamówienie  zgodnie  z
zapisami  ustawy  z  dnia  09  listopada 2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówienia  publicznych,
koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  orz  partnerstwie  publiczno-prywatnym  za  pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 
10. Do  przeliczenia  wszystkich  wartości  finansowych,  a  występujących  w  innych  walutach  niż  PLN
Wykonawca zastosuje średni kurs  Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne
są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: https://www.nbp.pl 
11. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które
mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia.  W  związku  z  powyższym  od  Wykonawcy  wymagane  jest  bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu
zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą
starannością. 
12. 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.:

a. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
b. wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  korzystnych  warunków  dostaw,  usług  albo
związanych z realizacją robót budowlanych;
c. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
d. 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  2002r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz.2177 oraz  z2019r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
e. zgodności  z  prawem  w  rozumieniu  przepisów  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących
pomocy publicznej;
f. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
g. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
h. wypełniania  obowiązków  związanych  z  powierzeniem  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy.

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy
14. 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.

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. W przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  prowadzi  negocjacji,  dokonuje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z
kryteriami określonymi poniżej.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. KRYTERIUM WAGA
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CZĘŚĆ 1

1. Cena 60

2. Gwarancja 40

Razem 100 

CZĘŚĆ 2

1. Cena 60

2. Gwarancja 40

Razem

3. Sposób oceny ofert (dotyczy obu części zamówienia)
Liczba punktów danej  oferty  będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z  kryteriów,  zgodnie z
wzorem:
PO = C + D 
PO – łączna punktacja  ofert badanej
C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”
G - liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Gwarancja”

Dla kryterium: Cena (C)

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. wg następującego wzoru:
                                   
                                   najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych
 C =   ------------------------------------------------------    x  100 x 60%
                              cena  brutto  oferty  badanej 

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 178  z późn. zm.).

Dla kryterium: Gwarancja jakości (G), w tym:
 nie może być krótszy niż 24 mcy;
 nie może być dłuższy niż 36 mcy

Okres podawany w pełnych miesiącach. Oferta nie może być opatrzona Gwarancją Jakości wykraczającą poza
wskazane terminy: minimalny i maksymalny, gdyż będzie niezgodna z SWZ (tj. krótszy niż 24 mcy, dłuższy niż 36
mcy).

Ocenie zostanie poddany okres  gwarancji podany w „Formularzu oferty". Liczba punktów, jaką można uzyskać
zostanie wyliczona wg wzoru:

Gwarancja Jakości oferty badanej
G= ------------------------------------------- x 100 x 40%

Najdłuższa oferowana Gwarancja Jakości
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Liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać: maksymalnie 40 punktów 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu
stawianych  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ocenie  podlegać  będą  wyłącznie  oferty  niepodlegające
odrzuceniu. 
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu
stawianych warunków udziału w postępowaniu. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy są zobowiązani
do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie
przedstawiało  taki  sam bilans  ceny oraz  pozostałych kryteriów,  Zamawiający  wybiera  spośród  tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli  nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4 powyżej,  Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust.2 i art. 187 ustawy Pzp,  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
11. Jeżeli  termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający wezwie
Wykonawcę którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,  pisemnej zgody na wybór jego oferty.  W przypadku braku zgody,  oferta podlega odrzuceniu,  a
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XXI. Informacje związane z negocjacjami i ofertami dodatkowymi

12. W przypadku, podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji:
a. wszyscy Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, zostaną
równocześnie poinformowani, o Wykonawcach:
a.i.  których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łącznej punktacji (zgodnie z kryteriami określonymi i opisanymi w Rozdziale XXSWZ), 
a.ii. których oferty zostały odrzucone, - ze wskazaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego; 
b. w  zaproszeniu  do  negocjacji  Zamawiający  wskaże  miejsce,  termin  i  sposób  prowadzenia
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia
treści ofert; 
c. poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich
do składania ofert dodatkowych, wskazując co najmniej: 
c.i. nazwę oraz  adres  Zamawiającego,  numer  telefonu,  adres  poczty  elektronicznej  oraz  strony

internetowej prowadzonego postępowania;
c.ii.  sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 
13. Podczas  negocjacji  ofert  Zamawiający  zapewnia  równe  traktowanie  wszystkich  Wykonawców.
Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad
innymi Wykonawcami. 
14. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na
przygotowanie  tych  ofert,  z  tym  że  termin  ten  nie  będzie  być  krótszy  niż  5  dni  od  dnia  przekazania
zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

Strona 25 z 29



ZP.271.11.2022

15. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do
negocjacji. 
16. Oferta  dodatkowa nie może być  mniej  korzystna w żadnym z  kryteriów oceny ofert  wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji  niż oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu.  Oferta przestaje
wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w
ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która
będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 
17. Za  najkorzystniejsze  zostaną  uznane  oferty  z  największą  liczbą  punktów,  tj.  przedstawiające
najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów. Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, 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.
2. Zamawiający może zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia  publicznego,  przed upływem terminu,  o
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę . 
3. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany  przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
5. Wykonawca,  o  którym  mowa  w ust.  1,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w sprawie  zamówienia  na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8A i 8B do
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców. 
7. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo
unieważnić postępowanie. 

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy obu części zamówienia)

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  wymagane będzie wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w
jednej lub w kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt  2 ustawy z dnia 09

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Strona 26 z 29



ZP.271.11.2022

4. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 52
1020 1332 0000 1302 0037 7218.
5. W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić  zgodę na zaliczenie  kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  powinno  być  wniesione  na  okres  od  dnia  zawarcia
umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. 
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
8. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na  oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia  jego  wysokości,  zmiany  formy  zabezpieczenia  na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa w
punkcie 3 (art. 450 ust 1 ustawy). 
10. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
11. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi i gwarancji 30 % wartości zabezpieczenia. 
12. Kwota pozostawiona zgodnie z pkt 11 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady i gwarancji. 

XXIV. Podwykonawcy

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcy,  Zamawiający  żąda
wskazania  przez  Wykonawcę  w  Formularzu  ofertowym  –  Załącznik  nr  2,  części  zamówienia,  których
wykonanie  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom,  i  podania  w  przez  Wykonawcę  w  ofercie  firm
Podwykonawców, o ile są oni znani Wykonawcy na etapie składania ofert. 
2. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się,  na zasadach kreślonych w art.  118 ust.  1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie mniejszym niż  Podwykonawca na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o dzielenia zamówienia Przepis art. 122
ustawy stosuje się odpowiednio. 
3. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
4. Jeżeli  powierzenie  Podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty  budowlane  lub  usługi
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawia  oświadczenie,  o
którym mowa w art. 125 ust.1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.
5. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  Podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia Podwykonawcy.
6. Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 
7. Pozostałe informacje znajdują się w zał. Nr 8A i 8B do SWZ – projektowane postanowienia umowy. 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki  ochrony prawnej  przysługują Wykonawcy, jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
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a) niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej albo
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,  o
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy „Środki
ochrony prawnej”.

XXVI. Ochrona danych osobowych

W  związku  z  realizacją  wymogów  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),    informujemy   o  zasadach  przetwarzania   Pani/Pana   danych  osobowych  oraz   o
przysługujących  Pani/Panu  prawach z  tym  związanych: 

a.a) administratorem  danych osoby  fizycznej  składającej  ofertę* jest  Gmina  Miejska  Hajnówka,
ul. Aleksego Zina  1, 17-200 Hajnówka;  tel. 85 682 21 80, e-mail:  hajnowka@hajnowka.pl;
a.b)  inspektorem  ochrony  danych  osobowych w  Gminie  Miejskiej  Hajnówka  jest  Pan  Michał   
Rusak    tel.  85 682 29 05, e-mail:  iod  @hajnowka.pl;
a.c) dane  osobowe  osoby  fizycznej  składającej  ofertę  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6
ust.  1         lit.  c  RODO  w  celu  związanym  z  postępowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego nr
ZP.271.11.2022, prowadzonym  w  trybie  podstawowym; 
a.d) odbiorcami   danych   osobowych  osoby   fizycznej   składającej   ofertę   będą   osoby   lub
podmioty, którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  18  oraz  art.
74 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.2019  ze
zm.), dalej  „ustawa  Pzp”; 
a.e) dane  osobowe  osoby  fizycznej  składającej  ofertę  będą  przechowywane, zgodnie  z  art.  78
ustawy  Pzp,  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a jeżeli
czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas trwania  umowy; 
a.f) obowiązek  podania   przez   osobę   fizyczną   składającą   ofertę   danych   osobowych
bezpośrednio dotyczących  osoby  fizycznej  składającej  ofertę  jest  wymogiem  ustawowym  określonym
w przepisach  ustawy  Pzp,   związanym  z   udziałem  w  postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia
publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych danych  wynikają  z  ustawy  Pzp; 
a.g) w  odniesieniu  do danych osobowych  osoby  fizycznej  składającej  ofertę  decyzje  nie  będą
podejmowane  w  sposób zautomatyzowany,  stosowanie  do art. 22 RODO; 
a.h) osoba  fizyczna  składająca  ofertę  posiada: 

 na  podstawie  art.  15 RODO  prawo dostępu  do danych osobowych osoby  fizycznej składającej
ofertę  dotyczących;

  na  podstawie  art. 16 RODO  prawo do sprostowania  danych  osobowych osoby  fizycznej
składającej  ofertę**;

 na  podstawie  art. 18 RODO  prawo żądania  od administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych  osobowych z  zastrzeżeniem  przypadków, o których  mowa  w  art. 18 ust. 2 RODO  ***;

 prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna osoba
fizyczna  składająca  ofertę,  że  przetwarzanie  danych  osobowych osoby  fizycznej składającej
ofertę  dotyczących  ją  narusza  przepisy  RODO; 
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a.i) nie  przysługuje  osobie  fizycznej  składającej  ofertę: 
 w  związku  z  art.  17 ust.  3 lit.  b, d lub e  RODO  prawo do usunięcia  danych  osobowych; 
 prawo do przenoszenia  danych osobowych,  o którym  mowa  w  art.  20 RODO; 
 na  podstawie  art. 21 RODO  prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych osobowych,  gdyż

podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych osoby  fizycznej  składającej  ofertę  jest
art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

a.j)  skorzystanie  przez  osobę, której  dane  osobowe  dotyczą, z  uprawnienia  do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym  mowa  w  art. 16  rozporządzenia  2016/679, nie  może  skutkować  zmianą
wyniku  postępowania   o  udzielenie   zamówienia   ani   zmianą   postanowień  umowy   w   sprawie
zamówienia  publicznego w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą. 
a.k) w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  zgłoszenie  żądania  ograniczenia  przetwarzania,  o
którym  mowa  w  art.  18 ust. 1  rozporządzenia   2016/679, nie  ogranicza  przetwarzania  danych
osobowych do czasu zakończenia  tego postępowania.   

*  Wyjaśnienie:  ilekroć  występuje  zapis  ,,osoby  fizycznej  składającej  ofertę”  zamawiający  ma  również  na  myśli  dane osób  fizycznych
zawartych  w  ofercie  tj: 
-  wykonawcy  –  osoby  fizycznej, 
-  wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą,
 -  pełnomocnika  wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną, 
-  osób,  które  wykonawca  wykazuje  w  ofercie,  aby  potwierdzić  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak podstaw
wykluczenia  i  spełnianie  wymogów  dotyczących  przedmiotu  zamówienia, 
-  członka  organu  zarządzającego  wykonawcy,  będącego  osobą  fizyczną  (np.  dane  osobowe    zamieszczone  w informacji  z  KRS), 10-
osoby  fizycznej   skierowanej   do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego. 
**  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie może  naruszać  integralności  protokołu
oraz  jego  załączników. 
***  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia   przetwarzania   nie   ma  zastosowania  w  odniesieniu  do   przechowywania,   w celu
zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub prawnej,  lub  z  uwagi  na
ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa  członkowskiego.

XXVII. Załączniki do SWZ. 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia  - Program Funkcjonalno Użytkowy -  Załącznik nr  1A  
2. Formularz oferty – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu - Załącznik nr 3
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4
5. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 5A;     Wykaz dostaw - Załącznik nr 5B
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - Załącznik nr 6
7. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na

potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 7
8. Projekt umowy - Załącznik nr 8A i 8B
9. Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w

art. 125 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 9
10. Instrukcja  użytkownika  miniPortal - Załącznik nr 10
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