
 

 

 
 

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia  

 
Dla postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  
wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 PZP pn. 

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 

zadania pn.: 

Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK) 

 

Nr postępowania: AN/ZP/45/21 

 

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 

Podstawa prawna – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej „PZP”) 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:  
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Rektor Politechniki Poznańskiej Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1 CZĘŚĆ I SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 CZĘŚĆ II SWZ II – Opis Przedmiotu zamówienia  

3 CZĘŚĆ III SWZ III – Wzory formularzy 

4 CZĘŚĆ IV SWZ IV – Projektowanie postanowienia umowy 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 
CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Spis treści: 

Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

3. Wykonawcy/ podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał / podwykonawcy/ 

4. Środki komunikacji elektronicznej do komunikacji z wykonawcami, wymagania techniczne 

i organizacyjne sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

5. Wizja lokalna 

6. Podział zamówienia na części 

7. Oferty wariantowe 

8. Katalogi elektroniczne  

9. Umowa ramowa 

10. Aukcja elektroniczna 

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP 

12. Rozliczenia w walutach obcych 

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

16. Źródło finansowania 

17. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

 

Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

2. Rozwiązania równoważne 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy art. 95 PZP 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

6. Termin wykonania zamówienia  

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

8. Podstawy wykluczenia 

9. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu  

10. Wymagania dotyczące wadium 

11. Sposób przygotowania ofert  

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

2. Termin związania ofertą 

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

4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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Rozdział I – Informacje ogólne 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5  

60-965 Poznań 

NIP 777-00-03-699 

 

Dane kontaktowe: 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

e-mail:  

tel. 61/ 665 3538 

fax 61/ 665 3738 
 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia (dalej „SWZ”). 
 
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Edyta Klebaniuk 
kontakt telefoniczny: tel. 61/ 665 3538 
Adres e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 
www.put.poznan.pl 
Adres strony internetowej, na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.put.poznan.pl 

 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP oraz zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej SWZ. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

 
 

3. Wykonawcy/ podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 
podwykonawcy/ 

 

 
3.1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 
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ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 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. 

3.3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,  

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 PZP. 

3.4. 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; 

c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.5. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

Złożone oświadczenie musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji 

zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, 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; 



 

 

6 
 

• 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. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo 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. 

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 PZP. 

3.6. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących robót budowalnych lub usług. 

Szczegółowe postanowienia wymagań Zamawiającego, co do umów o 

podwykonawstwo zawarte zostały we Projektowanych postanowieniach umowy – 

Część IV SWZ. 

 

4. Środki komunikacji elektronicznej do komunikacji z wykonawcami, wymagania 
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej  

 
  Informacje ogólne 

4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

4.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Edyta Klebaniuk tel. 61/ 665 3538 e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 

4.4. 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”. 

4.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
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systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP). 

4.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

4.7. 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. 

4.8. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

określa:  

a) niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę i wykorzystanie 

systemu miniPortal: 

i. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 

użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.  

ii. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą 

protokołu TLS 1.2, 

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w 

formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje 

opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do 

setnej części sekundy, 

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem 

standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy 

wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 

automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane 

z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o dacie doręczenia. 

iii. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek 

internetowych: 

- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

- Mozilla Firefox od wersji 15 

- Google Chrome od wersji 20 

- Microsoft Edge 

b) dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu: 

i. oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 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 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), w ogólnie 

dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, .doc, 
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.docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików 

w formacie pdf., 

ii. informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt i., 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w 

formatach 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 poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert) 

4.9. 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 numerem postępowania). 

4.10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl (preferowany 

sposób komunikacji). 

4.11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.10. adres email. 

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 r. 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 r. poz. 2415). 

4.12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający udzieli 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. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (bez ujawniania 

źródła zapytania) zostaną zamieszczone na stronie postępowania.  

4.13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień. 

4.14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmodyfikować treść SWZ, zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 286 

PZP. 

4.15. Wymagania odnośnie formy składnia podmiotowych środków dowodowych, innych 

oświadczeń i dokumentów określono w rozdziale II punkt 9 części I SWZ. 

4.16. Sposób złożenia ofert został określony w rozdziale II punkt  11 części I SWZ. 
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5. Wizja lokalna 
 

5.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 

6. Podział zamówienia na części 
 

 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. 
 
Powody niedokonania podziału: 
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać 
podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak 
podziału zamówienia na część nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania. 
Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych składa się z namiotu sferycznego oraz budynku 
zaplecza laboratoryjno-badawczego, które stanowią funkcjonalną całość. Pomiędzy 
namiotem, a budynkiem przewidywana jest śluza zapewniająca komunikację dla ludzi i 
robotów. Wymagana jest koordynacja prac budowlanych obu obiektów celem zapewnienia 
wymogu niskiego zapotrzebowania ciepła i szczelności powietrznej budynku. Funkcjonalne 
połączenie obiektów wynika nie tylko z komunikacji pomiędzy budynkami, ale także na 
połączeniu obiektów systemami teletransmisji, transmisji danych i zmiennych procesowych, 
transmisji video. W obiekcie namiotu prowadzone są badania, nad którymi ciągły nadzór 
prowadzony jest z budynku,  w którym będą specjalistyczne laboratoria środowiskowego 
testowania i walidacji prototypów oraz pomieszczenie kontroli wykonywanych misji 
kosmicznych. Wymagania stawiane instalacjom łączącym budynki oraz integracja systemów 
skutkują koniecznością ścisłej koordynacji procesu budowlanego obu budynków, którą może 
zapewnić i deklarować gwarancję, pojedynczy, generalny wykonawca. 
 
 

7. Oferty wariantowe 
 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
PZP, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 
 

8. Katalogi elektroniczne 
 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 

9. Umowa ramowa 
 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 PZP. 
 

10. Aukcja elektroniczna 
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 
ust. 1 PZP. 
 
 

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP 
 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP. 
 

12. Rozliczenia w walutach obcych 
 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX PZP (art. 
505–590). 
 
 

16. Źródło finansowania  

 
Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z projektu nr RPWP.01.01.00-30-003/19 pt. 
„Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych” Współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020 
Działanie 1.1. 
 

17. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. 
Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 
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Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr 
Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl   tel.: 61/665 3631. 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer AN/ZP/45/21 
prowadzonym w trybie podstawowym; 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b PZP;   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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 w przypadku 
postępowań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od 
wymagań prawnych); 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z PZP;   
Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
przy czym  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 
− 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, przy czym 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, prawo to nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
Nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 
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Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy 
 
 

1. Przedmiot zamówienia 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” zadnia pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych na 
terenie Politechniki Poznańskiej Kampus Kąkolewo. 
 
Zadanie składa się z następujących części: 
A. Projektowej 
• wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego; 
• wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskać 
prawomocne pozwolenie na budowę. 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również postępowania formalno - 
prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz 
decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem decyzji prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie. 
B. Wykonawczej 
• wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie  
z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym (PB)  
i wykonawczym (PW); 
• dostawę i montaż wyposażenia budowlanego i instalacyjnego w zakresie 
określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 
• opracowaniu dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych; 
• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 
 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w 
zakresie realizacji i odbioru określają: 
- opis przedmiotu zamówienia PFU – część II SWZ,  
- projektowane postanowienia umowy – część IV SWZ. 
 

1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 

45000000-7 Roboty budowlane 

71220000-6           Usługi projektowe 

1.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. 
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z 
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP. 

 
 

2. Rozwiązania równoważne 
 

 
2.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze 
niż przywołane. 
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2.2. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w 
ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.3. Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub 
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub 
równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez 
Zamawiającego. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne 
należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w 
SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Akceptacja 
materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego następować będzie w formie 
pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (kart 
katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich równoważność. 

2.4. UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy 
zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, 
patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub 
równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów 
określających parametry równoważności. 

 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób na podstawie stosunku pracy art. 95 PZP 

 

 
3.1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

3.2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a. pracowników niższego dozoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów –  

w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych; 
b. pracowników fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane.  
 
Powyższe dotyczy następujących czynności: 
- prac ogólnobudowlanych; 
- montażu infrastruktury technicznej (roboty technologiczne i budowlano-
konstrukcyjne); 
- obsługi jednostek transportowych i sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy, 
dźwig, koparka, itp.); 
- nadzoru nad pracami i pracownikami (nie dotyczy to samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie). 
 
Jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 
 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez 
Zamawiającego w punkcie 3.2. będą przez niego zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu art. 22§1 Kodeksu pracy, chyba, że przepisy obowiązującego 
prawa stanowią inaczej. 
Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, ze ww. 
czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę. 
Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, 
którzy sami realizują prace związane z ww. czynnościami. 
 

3.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

3.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. 
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności.  

3.6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 3.2. czynności. 

3.7. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych 
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osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany 
jest do pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia 
oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy”. 

3.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 
2 PZP. 

 
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 
2 pkt 2 PZP. 
 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
 

6. Termin realizacji zamówienia 

 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 
 - termin wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: 5 
miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
- termin wykonania całości przedmiotu umowy: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

 
7.1. Na podstawie art. 112 PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
 

7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do występowania w 
obrocie gospodarczym. 

7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 

7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki 
finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych). 

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
7.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie* 
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obiektu o charakterze namiotowym w konstrukcji stalowej, o 
powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², o wartości minimum 
300.000 złotych netto. 

7.1.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie* 
obiektu użyteczności publicznej** w konstrukcji murowanej o 
powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m², o wartości minimum 
1.000.000 złotych netto. 
 

* Definicje - budowy, - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 
282, 784.) 
 
** Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 1065). 
 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższe warunki, mogą być 
spełnione przez Wykonawców łącznie. 
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do 
oferty wypełnionego załącznika nr 6 części III SWZ, stanowiącego 
oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
 
7.1.4.3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 
 

Lp. Funkcja  Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wymagana 
minimalna 
liczba osób 

1. Projektant  Wymagane uprawnienia 

Wymagane uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów 
wykonawczych budynków w konstrukcji 
stalowej o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 500 m² każdy. 

 

1 

2. Projektant  Wymagane uprawnienia 

Wymagane uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów 
wykonawczych budynków w konstrukcji 

1 
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murowanej o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 300 m² każdy. 

 

3.  Kierownik 
budowy 

Wymagane uprawnienia  

Wymagane uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 
Doświadczenie zawodowe: 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy 
realizacji co najmniej dwóch obiektów 
budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 
1000 m3 każdy. 

1 

 
Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i 
przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa. 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które 
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z 2021 r. poz. 78). 
W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie 
znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. 
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować, jako minimalne 
wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie 
zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną 
osobę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą 
dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie 
kwalifikacjami. 
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do 
oferty wypełnionego załącznika nr 6 części III SWZ, stanowiącego 
oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

8. Podstawy wykluczenia 

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 

ust 1 pkt 1) lit. a PZP), 

ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 

108 ust 1 pkt 1) lit. b PZP), 
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iii. 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 (art. 

108 ust 1 pkt 1) lit. c PZP), 

iv. 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 (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. d PZP), 

v. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. e PZP), 

vi. 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) (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. f PZP), 

vii. 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 (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. g PZP), 

viii. 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 (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. h PZP), 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) 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 8.1. a) (art. 108 ust 1 pkt 2) PZP), 

c) 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 (art. 108 ust 1 pkt 3) PZP), 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne (art. 108 ust 1 pkt 4) PZP), 

e) 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 (art. 108 ust 1 pkt 5) PZP), 
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f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (art. 108 ust 1 pkt 6) PZP).  

8.2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro, przesłanka wykluczenia o której 

mowa w art. 108 ust. 2 PZP w przedmiotowym postępowaniu nie występuje. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) PZP, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 PZP, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w 

art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 

ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

d) w przypadkach, o których mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

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

pkt 1), 2), 5) PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

b) 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; 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

i. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

ii. zreorganizował personel, 

iii. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

iv. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
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v. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów. 

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

pkt 8.4. powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w pkt 8.4. powyżej, nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

8.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 8.1. f), przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu 

zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 

8.7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 

9. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu 

 
9.1. Dokumenty składanie razem z ofertą: 

9.1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w 

rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. 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 rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 

SWZ (Załącznik nr 2 części III SWZ). 

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

9.1.4. Oświadczenie składają odrębnie: 
- 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; 

- 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. 

 
9.1.5. Do oferty wykonawca załącza również: 

a. 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 
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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.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
 
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 
uprawnienia notariusza. 
 

b. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których 
tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji 
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(Załącznik nr 6 części III SWZ). 

 
Wymagana forma: 
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.  
 

c. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5. 
 
Wymagana forma: 
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 

d. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności (Załącznik nr 5 części III SWZ): 
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- 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 osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 
 

f. Wadium 
 
Wymagana forma: 
Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 
przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony 
przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.  
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.  
 

g. Wykaz rozwiązań równoważnych – 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 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. 
 

h. 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. 
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9.2. Dokumenty składanie na wezwanie Zamawiającego 
 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
9.2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 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. 

9.2.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 części III SWZ);  

b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania określonych w: 
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (załącznik nr 8 do SWZ). 

9.2.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 
a. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

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

b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik 
nr 3 części III SWZ). 
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w 
realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, ww. wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

c. 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 części III SWZ). 

9.2.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9.2.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują 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, w szczególności § 4 Rozporządzenia. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 

10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 
terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 50.000 złotych.  

10.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 
10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 

ust. 7 PZP. 
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

w banku Santander Bank Polska SA numer konta: 39 1090 1362 0000 0001 4382 
6909. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego 
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje godzina wpływu na 
rachunek bankowy zamawiającego). 

10.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.  
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

10.6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 14 PZP. 

10.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
PZP. 

10.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 
PZP. 

 

11. Sposób przygotowania ofert 

11.1. 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. 
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11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
11.3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę został wskazany w rozdziale II 

punkt 9.1. części I SWZ. 
11.4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, oraz adres email na który prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

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

11.6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip 
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za 
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

11.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
11.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

11.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11.10. Ofertę stanowi Formularz oferty – Wzór nr 1 do Części III SWZ.  
11.11. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca w 

momencie ich przekazania powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte 
są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. W przypadku 
zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca wraz z ich 
przekazaniem obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje 
stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia uzasadnienia 
zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z ofertą (w 
części jawnej).  

11.12. Dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa powinien być oznaczony 
,,Tajemnica przedsiębiorstwa”.   

11.13. W przypadku, gdy dany dokument zawiera informacje jawne i informacje, które 
powinny być utajnione proszę o sporządzenie dwóch dokumentów, przy czym: 
a) jeden dokument ma zawierać tylko informacje jawne (taki dokument nie 
może być oznaczony jako tajemnica przedsiębiorstwa); dokument ten ma być 
przekazany jako dokument jawny; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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b) drugi dokument zawierający informacje jawne (jak w lit. a) i informacje, 
które powinny być utajnione należy oznaczyć jako dokumenty zawierające 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowanie w/w 
dokumentów przez Wykonawcę. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca 
winien złożyć na formularzu oferty. 

11.15. Uwaga: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać załączone do oferty w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP. 

11.16. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli  Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.17. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji stanowiących cześć oferty, które nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie odtajnieniem 
przez Zamawiającego tych informacji. 

11.18. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

11.19. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję co do treści wymaganych dokumentów. 
Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w wersji własnej 
opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać 
wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i 
niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę. 

11.20. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to 
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.  
 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

12.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający 
przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu 
ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza 
zaokrągla się do 1 grosza. 
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie 
pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty 
ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 
grosz.  
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 
kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w 
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polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla 
powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. 
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, 
muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta 
będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne 
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 PZP. 

12.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i 
usług. 

12.4. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę 
na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia 

12.5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a 
także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

12.6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego 
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
Brak wskazania informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług będzie uznawane, jako informacja, że wybór oferty wykonawcy 
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

 

1. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.10.2021 r. do godz. 10:00. 
1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2021 r. o godz. 10:15. 
1.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

1.4. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

1.5. Zamawiający wypełniając dyspozycję z art. 222 ust. 4 PZP, udostępnia wraz z 
dokumentacją postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

1.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

1.7. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie składania ofert. 



 

 

28 
 

 

2. Termin związania ofertą 

2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 
04.11.2021 r. 

2.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą, Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, 
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

2.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2.2., wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

2.4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 

 

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

3.1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium 
oceny ofert: 

 
Cena (C) – 60% 
Doświadczenie kluczowego personelu (D) - 25% 
Gwarancja  (G) – 15% 
 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1. Cena (C) 60 60 

2.  Doświadczenie kluczowego personelu (D) 25 25 

3. Gwarancja (G) 15 15 

 

3.2. Zasady punktacji w kryterium: 

3.2.1. Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 
punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego 
wzoru 

Pi (C) =  (Cmin/Ci)*60 pkt 

gdzie: 

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" 

Cmin 
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

Ci cena oferty badanej "i" 
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W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
wartość brutto zamówienia. 

3.2.2. Kryterium „Doświadczenie kluczowego personelu” (D) - kryterium 
doświadczenia kluczowych specjalistów będzie rozpatrywane na podstawie 
deklaracji złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. Oferty, w których 
nie zostanie złożona powyższa deklaracja, otrzymają w tym kryterium 0 
punktów. Najkorzystniejsza oferta w ramach tego kryterium może uzyskać 25 
pkt. 

 
3.2.2.1. Kryterium doświadczenia Projektant 1 - uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
a) Zamawiający przyzna 0 pkt, Wykonawcy, który wskaże Projektanta 

posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał dwa projekty 
wykonawcze budynków w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 
minimum 500m2 każdy*. 

b) Zamawiający przyzna 5 pkt, Wykonawcy, który wskaże Projektanta 
posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał trzy projekty 
wykonawcze budynków w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 
minimum 500m2 każdy. 

*Wymagane minimum dopuszczające do udziału w postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w 
Formularzu Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia 
Projektanta 1. W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w 
Formularzu Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje 
Projektantem, posiadającym uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który 
wykonał dwa projekty wykonawcze budynków w konstrukcji 
stalowej o powierzchni minimum 500m2 każdy i przyzna w ramach 
kryterium 0 pkt. 
 
Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie 
Projektanta wynoszące trzy projekty wykonawcze budynków w 
konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 500m2 każdy. 
Wykazanie większego doświadczenia nie spowoduje naliczenia 
dodatkowych punktów za to kryterium. 

 
3.2.2.2. Kryterium doświadczenia Projektant 2- uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
a) Zamawiający przyzna 0 pkt, Wykonawcy, który wskaże Projektanta 

posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał dwa projekty 
wykonawcze budynków w konstrukcji murowanej o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 300 m² każdy*. 

b) Zamawiający przyzna 5 pkt, Wykonawcy, który wskaże Projektanta 
posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał trzy projekty 
wykonawcze budynków w konstrukcji murowanej o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 300 m² każdy. 
 
*Wymagane minimum dopuszczające do udziału w postępowaniu. 
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UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w 
Formularzu Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia 
Projektanta. W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w 
Formularzu Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje 
Projektantem, posiadającym uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który 
wykonał dwa projekty wykonawcze budynków w konstrukcji 
murowanej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m² każdy 
i przyzna w ramach kryterium 0 pkt. 
 
Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie 
Projektanta wynoszące trzy projekty wykonawcze budynków w 
konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
300 m² każdy. Wykazanie większego doświadczenia nie spowoduje 
naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium. 
 

3.2.2.3. Kryterium doświadczenia Kierownik budowy - uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej: 

a) Zamawiający przyzna 0 pkt, Wykonawcy, który wskaże Kierownika 
budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
który pełnił funkcję kierownika budowy, przy realizacji dwóch obiektów 
budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 każdy*. 

b) Zamawiający przyzna 10 pkt, Wykonawcy, który wskaże Kierownika 
budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
który pełnił funkcję kierownika budowy, przy realizacji trzech obiektów 
budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 każdy. 

c) Zamawiający przyzna 15 pkt, Wykonawcy, który wskaże Kierownika 
budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
który pełnił funkcję kierownika budowy, przy realizacji czterech obiektów 
budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 każdy. 

 
*Wymagane minimum dopuszczające do udziału w postępowaniu. 

 
 

UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w 
Formularzu Oferty (w wykropkowanym miejscu) doświadczenia 
Kierownika budowy. W przypadku braku wypełnienia oświadczenia 
w Formularzu Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje 
Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika 
budowy, przy realizacji dwóch obiektów budowlanych o kubaturze 
nie mniejszej niż 1000 m3 każdy i przyzna w ramach kryterium 0 
pkt. 
 
Wykonawca może wskazać maksymalnie doświadczenie 
Kierownika budowy przy realizacji czterech obiektów budowlanych 
o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 każdy. Wykazanie większego 
doświadczenia nie spowoduje naliczenia dodatkowych punktów za 
to kryterium. 
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3.2.3. Kryterium „Gwarancja”(G). Kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie 

deklaracji Wykonawcy w Formularzu Oferta w zakresie oferowanego okresu 
gwarancji. Wykonawca określa okres gwarancji, w pełnych miesiącach, tj. 24 
miesiące lub 36 miesięcy, liczonych od dnia sporządzenia protokołu z odbioru 
końcowego. 

 
Za zadeklarowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty według 
następujących zasad: 
• okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt; 
• okres gwarancji 36 miesięcy – 15 pkt. 
 
W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający 
przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 24 miesiące 
i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Wykonawca nie może zadeklarować 
okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące od dnia sporządzenia 
protokołu z odbioru końcowego. 

Wykonawca może wydłużyć maksymalnie termin gwarancji do 36 
miesięcy. Wydłużenie jeszcze bardziej tego terminu nie spowoduje 
naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium. Wykonawcy który 
wskaże dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji zostanie przyznane 15 
pkt. 

3.3. Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą 
liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 
podanych kryteriów, obliczoną według wzoru: 

 
P= (C) + (D) + (G) 
 
gdzie: 
 

P całkowita liczba punktów jakie otrzyma oferta   

 (C) liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” 

(D) Liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie kluczowego 
personelu” 

( (G) Liczba punktów przyznana za kryterium „Gwarancja” 

 
3.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
kryteriów poza cenowych wskazanych w punktach powyżej, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej ofert  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

4.1. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, 
zostanie zawarta umowa zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy, 
załączonych w Części IV SWZ.  
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4.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia jednej z 
okoliczności wymienionych w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

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

 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

5.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w 
ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 PZP tj.: 
- 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5.3. Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 PZP. 

5.4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
PZP. 

5.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa 
okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

5.6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5.7. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego 
gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 
poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do 
wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 
zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca 
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skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 
lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

 
 

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

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

6.2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego; 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
-    przedłoży do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo Finansowy. 
 

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.   
 
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 PZP, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz 
z odsetkami. 
 

 
 

 

 


