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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

DLA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE 
INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 

MYSŁOWICACH PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A 

Znak postępowania: ZP.271.2.7.2021 

Mysłowice, dnia 3 lipca 2021 r. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1.1 Dokumentacja Techniczna – dot. instalacji p.poż wewnętrznej hydrantowej 

Załącznik nr 1.2 Dokumentacja Techniczna – dot. instalacji oddymiania klatek schodowych 

Załącznik Nr 2 Wzór umowy 

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczeń wykonawcy   

Załącznik Nr 5 Wzór wykazu robót budowlanych 

Załącznik Nr 6 Wzór wykazu osób 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 

ul. Partyzantów 21 

41-400 Mysłowice  

Strona  internetowa,  na  której  zamawiający  udostępnia  dokumentację  postępowania: 
http://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 
1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu: 

1) miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,  
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz  
3) poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl 

4. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji oddymiania klatek 
schodowych oraz instalacji przeciwpożarowych wewnętrznych hydrantowych w budynku użyteczności 
publicznej położonym w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4A. 

2. Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje roboty budowlane, hydrauliczne oraz sanitarne wykonane w 
obiekcie, nie wykraczające poza obrys zewnętrzny budynku – nie zmienia się kubatura oraz powierzchnia 
zabudowy. Istniejący układ konstrukcyjny również pozostaje bez zmian.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1.1 do SWZ – Dokumentacja 
Techniczna - dot. instalacji p. poż. wewnętrznej hydrantowej oraz Załącznik nr 1.2 do SWZ Dokumentacja 
Techniczna – dot. Instalacji oddymiania klatek schodowych.  

Kody Przedmiotu Zamówienia według CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 

4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotu zamówienia wykonał 
instalacje systemu oddymiania po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej hydrantowej. 

5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca poddał wykonane instalacje kontroli w obecności osoby 
reprezentującej Zamawiającego. Z wykonanej kontroli winny być przygotowane odpowiednie dokumenty 
odbiorowe i protokoły. Kontrole instalacji powinny obejmować w szczególności: 

http://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
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1) poddanie próbie szczelności instalacji hydrantowej, 
2) poddanie badaniu wykonanej instalacji oddymiania (w szczególności: wykonania pomiaru 

ciągłości żył, stanu izolacji, itp.). 
6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca uczestniczył w odbiorze obiektu przeprowadzanym przez 

przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. 
7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy. Wykonawcy, którzy są 

zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz 
ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do 
Zamawiającego drogą elektroniczną do dnia 21.05.2021 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej 
Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

8. Prace będą wykonywane w użytkowanym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający 
jego normalnego funkcjonowania. 

9. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na niewielki zakres i charakter zamówienia. 
Realizacja zamówienia w podziale na części groziłaby nadmiernymi trudnościami technicznymi i 
organizacyjnymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Należy również zwrócić uwagę, 
że podział zamówienia na części doprowadziłby do powstania nadmiernych trudności w dochodzeniu 
odpowiedzialności od wykonawców za ewentualne wady przedmiotu umowy. Zakres zamówienia 
uzasadnia więc udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność 
za całość przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, jeżeli w opisywanym przedmiocie 
zamówienia stosuje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Należy odczytywać to 
w ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

11. W przypadku, jeżeli SWZ lub jej załączniki wskazują znaki towarowe, nazwy producentów, pochodzenie, 
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych rozwiązań niż 
wskazane za pomocą znaków towarowych itd., pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 
określone w SWZ. Zastosowanie parametrów lepszych od wskazanych jest dopuszczalne. Wykonawca, 
który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie i 
wykazać równoważność lub wyższość w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ.   

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających towary (materiały i urządzenia) równoważne, a 
wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie 
na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków 
zamówienia, składając wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. W takim przypadku 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), 
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 

12. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami 
opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy. 

13. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy dostarczyć Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie krótszym niż 5 
dni roboczych - kosztorys ofertowy oraz harmonogram wykonania robót budowlanych. Dokumenty 
te stanowić będą załączniki do umowy. Kosztorys powinien być opracowany metodą kalkulacji 
szczegółowej (wydruk w wersji uproszczonej z załączonymi zestawieniami materiałów, robocizny i 
sprzętu, zawierający na stronie tytułowej stawkę R-g oraz narzuty Kp (do R i S) i Zysk do (R, S i Kp)). 
Wyliczona tym kosztorysem cena musi być zgodna z ceną oferty stanowiącej podstawę zawarcia Umowy. 
W razie uwag Zamawiającego do kosztorysu – w szczególności w przypadku niezgodności tych 
dokumentów z ofertą i SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawy i przekazania 
poprawionego dokumentu Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania uwag. 
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14. Dodatkowo zamawiający informuje, że:  

a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;  

b) rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych;  

c) nie przewiduje dokonywania zaliczek;  

d) nie przewiduje aukcji elektronicznej;  

e) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;  

f) nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;  

h) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.  

16. Podwykonawstwo 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

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

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie nieprzekraczającym 4 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 

V. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PRZEZ OSOBY NA PODSTAWIE STOSUNKU 
PRACY 

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych konstrukcyjno – 
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem oraz innych osób 
wykonujących prace fizyczne pod nadzorem 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.  

4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2) Ustawy PZP. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w: 

− art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) 
handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

b) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

c) 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,  

d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

e) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

f) 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,  

g) 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;  

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 lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

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

− art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 
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 
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się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; 

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

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył: 
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych hydrantowych 
wewnętrznych i instalacji oddymiania klatek schodowych czynnego obiektu budowlanego – o wartości 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.  
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy 
tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia 
postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa 
powyżej. 
 
b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: 
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności. 
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności 
elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności.  
- co najmniej 1 osobę – w roli kierownika robót – posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie 
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 
budowlane w tej specjalności. 
UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do 
zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. 
UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym 
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają 
uprawnienia w więcej niż jednej specjalności w obszarze kierowania budową / robotami. 
c) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: 
- w zakresie wykonania instalacji systemu oddymiania pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia branży elektrycznej (tj. SEP kat. “E” lub równorzędne).  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 
w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. 
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3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4) ustawy 
Pzp 

VIII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie: 

1) braku podstaw do wykluczenia  
2) spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 i VII ust. 1 SWZ – Załącznik nr 4. 
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe 
środki dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

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

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

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

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

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
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6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument 
winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;   

2) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do 
tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej oraz 
spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w 
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi 
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.  

4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – załącznik nr 6 do SWZ. 
 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 
do SWZ. 
Wymagana forma: 
Wyżej wymieniony formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2. Wykonawca wraz z ofertą składa:  

a) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. 
Wymagana forma: 
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Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości 
mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz 

b) Pełnomocnictwo:  

− gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  

− w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców należy załączyć do oferty.  

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej 
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
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W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 

d) Wykaz rozwiązań równoważnych – o ile dotyczy 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 
Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w 
toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej 
oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 
pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP Zamawiajacego. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Przez to należy rozumieć złożenie prawidłowo podpisanych dokumentów (opatrzonych 
prawidłowymi podpisami kwalifikowanymi, osobistymi, które zostały wskazane dokładnie wyżej) w 
formie elektornicznej lub w postaci elektronicznej przy pomocy ePUAP.  

9. Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez 
dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

11. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
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X. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
mzgk@mzgk.myslowice.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.  

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

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

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

10. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:  

W sprawach technicznych: Judyta Rduch, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl 

W sprawach formalnych: Anna Wójcik, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 roku. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu - 
https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 21 lipca 2021 roku do godziny 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2021 roku o godzinie 10:30  poprzez użycie mechanizmu do 
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl
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3. 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. Informacja o zmianie terminu 
otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stornie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztów zawartych w ofertach. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Wykonawca podaje Cenę oferty (brutto) liczbowo i słownie w Formularzu oferty – Załącznik nr 3 do SWZ.   

2. Cena oferty (brutto) musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w 
SWZ oraz wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i 
wzorze umowy oraz inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia.   

3. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji 
wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

6. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Załączniku nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy. 
Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 
zamawiającego. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  
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L.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1. Cena oferty (C)  60% 60 

2. Gwarancja (G)  20% 20 

3. Termin realizacji robót (T)  20% 20 

Cena ofert (C)  

W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:    

Oferta z najniższą ceną  
___________________________ x 60 pkt.   

Cena 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)  

Wydłużenie okresu gwarancji (G)   

W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja 
zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.  

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.  
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:   

G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),  
G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,  

G = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.  
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej 
zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku 
zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 37 miesięcy 
gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 49 i powyżej 20 pkt)  
Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie.  
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z 
wymaganiami określonymi w SWZ (24 miesięcy).  

Termin realizacji robót (T)  

W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany 
przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany 
jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.  
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:   

T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 4 miesiące (termin minimalny wymagany),  

T = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 3,5 miesiąca, 

T = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 3 miesiące,  
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. 
Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym 
kryterium.  
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W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu 
z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:  

PO = C + G + T  
gdzie:  

PO – liczba punktów przyznanych ofercie  
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”  

G – liczba punktów w kryterium „gwarancja”  
T – liczba punktów w kryterium „termin”  

XV. WADIUM 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1815,00 zł (słownie: tysiąc 
osiemset piętnaście złotych 00/100) 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: „Wadium – ZP.271.2.7.2021”. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną 
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.  
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:   

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie PZP.   
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;   
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;   
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 
zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);   
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania;   
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach  

5. 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  
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO    

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy.   

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na 
wezwanie zamawiającego.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy dostarczyć Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie krótszym niż 5 dni 
roboczych następujące dokumenty (dokumenty te stanowić będą załączniki do umowy):  
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1) kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien być opracowany metodą kalkulacji szczegółowej (wydruk w 
wersji uproszczonej z załączonymi zestawieniami materiałów, robocizny i sprzętu, zawierający na 
stronie tytułowej stawkę R-g oraz narzuty Kp (do R i S) i Zysk do (R, S i Kp)). Wyliczona tym 
kosztorysem cena musi być zgodna z ceną oferty stanowiącej podstawę zawarcia Umowy. W razie 
uwag Zamawiającego do kosztorysu – w szczególności w przypadku niezgodności tych dokumentów z 
ofertą i SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawy i przekazania poprawionego 
dokumentu Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania uwag. Wymogi co 
do projektu organizacji robót, harmonogramu robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
programu zapewnienia jakości zostały przedstawione w pkt 1.7 Załącznika nr 1.2 do SWZ.  

2) szczegółowy harmonogram wykonania robót budowlanych. 
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia.    Umowa ta nie może ograniczać solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów 
wobec Zamawiającego.  

4) Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę lub inny dokument wskazany w 
§ 6  ust. 2 Załącznika nr 2 do SWZ.   

5) kopię (kopię polisy) dowodu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000,00 złotych wraz z dowodem opłacenia 
polisy.  

6) Potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia lub dokument zabezpieczenia umowy w formie wskazanej 
w § 11 ust. 3 pkt 1 – 5 Załącznika nr 2 do SWZ.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez 
zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w 
ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 - gwarancjach bankowych; 
 - gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
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4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie 
podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 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. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Uwaga! Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu 
Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub 
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 
- wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą 
zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 
- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty 
zabezpieczenia; 
- powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie beneficjenta przesłane na 
adres wskazany w treści dokumentu (o każdorazowych zmianach adresu, na który winno być doręczone 
żądanie beneficjenta, beneficjent winien zostać niezwłocznie poinformowany); 
- musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Mysłowice – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w 
Mysłowicach. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

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 Prawa zamówień 
publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” (art. 505 – 590 ustawy Pzp).  

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach - informuje, że:   
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1. administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. 
Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice – reprezentowane przez Dyrektora 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,  

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać 
przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej.  

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania 
Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu. 
Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ. Okresy te dotyczą również 
wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
wykonawcami Umowy).  

5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 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;    

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;  

7. osoba fizyczna posiada:  
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;  
3) 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;    

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  

8. osobie fizycznej nie przysługuje:  
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
9. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, 

Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z 
przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów 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) oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego 
poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.  
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