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I. Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Poznań

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

im. Mieczysława Karłowicza

ul. Solna 12

61-736 Poznań

tel.: 61 852 28 56 

e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

www.muzycznanasolnej.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści

SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o

udzielenie zamówienia

1.Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

www.muzycznanasolnej.pl

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

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wy-

jaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem

terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża

termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym

mowa w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku

przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 5, nie wpływa na bieg terminu

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści SWZ.  
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III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym,  na

podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), zwaną dalej: „pzp”.

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwo-

ścią prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie  przewiduje wyboru najkorzystniejszej  oferty z możliwością  prowadzenia

negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty roz-

biórkowe, malarskie, tynkarskie, stolarskie w obrębie parteru budynku szkoły. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ (specyfikacji tech-

nicznej wykonania i odbioru robót) oraz załączniku nr 2 do SWZ (przedmiarze robót). W ra-

mach załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wyodrębnia podkategorie dla których przygoto-

wana została dokumentacja (roboty rozbiórkowe, tynkarskie, stolarka, posadzka, roboty ma-

larskie).

2. Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację prac, które obecnie są prowadzone na I i II

piętrze budynku szkoły.

3. Kody CPV:

45400000-1: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45430000-0: pokrywanie podłóg i ścian,

45432000-4: kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy

opłaconej  polisy  ubezpieczeniowej,  a  w  przypadku  jej  braku  –  innego  dokumentu

potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej

działalności,  związanej  z  przedmiotem  umowy  z  sumą  gwarancyjną  nie  niższą  niż:

100 000,00 złotych (sto tysięcy złotych). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno

obejmować  odpowiedzialność  cywilną,  deliktową  i  kontraktową  za  szkody  osobowe

i rzeczowe oraz ich następstwa.  Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał

5/29



SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

polisy,  bądź  innego  dokumentu  potwierdzającego  ubezpieczenie  (kopia,  oryginał  do

wglądu).

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przy  realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę,

osób wykonujących wszystkie  roboty  budowlane z  wyłączeniem-kierownika  robót.  Przed

zawarciem  umowy  w  sprawie  realizacji  niniejszego  zamówienia  Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby będą zatrudnione na

podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia.

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym

niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o

pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww.

czynności.

7.  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

osobowych (tj. w szczególności w zakresie: adresów, nr PESEL pracowników). Informacje

takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania.  Nieprzedłożenie  kopii  umów

w wyznaczonym  terminie  traktowane  będzie  jako  niedopełnienie  wymogu  zatrudnienia

pracowników wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę i skutkować

będzie  naliczaniem  kar  umownych,  określonych  w  projekcie  umowy  do niniejszego

postępowania.

8. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez

cały  okres  realizacji  wykonywanych  przez  nich  czynności,  w  szczególności  poprzez

wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek

i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

9. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy

przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 

10. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub

oświadczenia  o  zatrudnieniu,  najpóźniej  w  dniu  wyznaczonym  na  zawarcie  umowy

traktowane będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.

11. Wymagana gwarancja na wykonane roboty budowlane: nie mniej niż 24 miesiące od daty

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
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12. Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji przy opisanych rozwiązaniach podane

zostały  nazwy charakteryzujące  konkretne  rozwiązania  to  są  to  nazwy  mające  wyłącznie

charakter przykładowy, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, które nie

będą gorsze od tych opisanych w dokumentach postępowania.

VI. Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zo-

staną wprowadzone do treści tej umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

VIII. Informacje ośrodkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawia-

jący będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach tech-

nicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elek-

tronicznej

1.  Komunikacja  w  postępowaniu  prowadzona  jest  zgodnie  z  postanowieniami

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu

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

3.  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do

komunikacji. 

4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji

przekazywanych  przy  ich  użyciu  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  systemu

miniPortal  dostępnym  pod  adresem  https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi  oraz

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
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5.  Wykonawca  przystępując  do  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego,  akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego

regulaminu.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7.  Za  datę  przekazania  oferty,  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  Pzp,

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych

informacji,  oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,  przyjmuje  się

datę ich przekazania na ePUAP.

8. 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.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta

Wykonawcy  i  załączniki  do  oferty)  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem

dedykowanego  formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może

być  szyfrowana.  We  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

10.  Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  poczty

elektronicznej, email: administracja@muzycznanasolnej.pl 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Ze  strony  Zamawiającego  osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  w  niniejszym

postępowaniu jest Krzysztof Olejniczak.

 

X. Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca  jest  związany  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia

29 lipca 2021 roku.

2.  W przypadku gdy wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem terminu

związania  ofertą,  określonego  w  SWZ,  Zamawiający  przed  upływem  terminu  związania
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ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2 wymaga złożenia przez

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania

ofertą. 

XI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,

Wykonawcę:

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,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 usta-

wy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mają-

ce na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia  wykonywania  pracy  małoletniemu  cudzoziemcowi,  o  którym  mowa

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej

(Dz.U. poz.769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub prze-

stępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub koman-

dytowo-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 zdro-

wotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert doko-

nał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-

ne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych

należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że

wykonawca  zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie

konkurencji,  w szczególności jeżeli  należąc do tej  samej grupy kapitałowej  w rozumieniu

ustawy z dnia  16 lutego 2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  złożyli  odrębne

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)  jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  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  winny  sposób  niż  przez  wykluczenie

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie określa fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których

mowa w art. 109 ust 1 pzp.

3.  Wykonawca  może  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego  na  każdym  etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. Warunki udziału w postępowaniu

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

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający  uzna spełnienie  przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli  ten wykaże,  że jest

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,  prowadzonych w kraju,  w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (o ile taki wpis jest wymagany). 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  o ile

wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

 Zamawiający nie precyzuje.

2.  Oceniając  zdolność  techniczną  lub  zawodową,  Zamawiający  może,  na  każdym  etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie

przez  Wykonawcę  sprzecznych  interesów,  w  szczególności  zaangażowanie  zasobów

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających

się  o  udzielenie  zamówienia  posiada  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których

realizacji te uprawnienia są wymagane.

4.  W odniesieniu  do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub

doświadczenia 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.

5.  W przypadku,  o  którym mowa  w  pkt.  3  i  4,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o

udzielenie  zamówienia  dołączają  odpowiednio  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu  albo  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  roboty  budowlane,

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,  lub jego części,

polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub

ekonomicznej  innych  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających

zasoby, jeśli  podmioty te  wykonają roboty budowlane lub usługi,  do realizacji  których te

zdolności są wymagane.

8.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

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

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego

zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór

zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8, potwierdza, że

stosunek  łączący  Wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)  czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego

wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające

zasoby zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub ich  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a

także  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia,  które  zostały

przewidziane względem wykonawcy.

11.  Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z

Wykonawcą,  który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że

za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

12.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna lub finansowa pod-

miotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę  warunków

udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił
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ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że  samodzielnie  spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

13.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 wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu  albo  ofert  nie  polegał  on  wdanym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji

podmiotów udostępniających.

14. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.

XIII. Wykaz dokumentów (podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych)

1. Podmiotowe środki dowodowe:

1.1.Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu  warunków  udziału  w

postępowaniu:

1.1.1. Zgodnie z art. 125 pzp, do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu  i  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  aktualne  na dzień składania

ofert. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie

warunków  udziału  w  postępowaniu,  tymczasowo  zastępujący  wymagane  przez

Zamawiającego  podmiotowe  środki  dowodowe.  Wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik

nr 3 do SWZ.

1.1.2.  Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu

udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca

powołuje się na jego zasoby.

1.1.3.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,

oświadczenie  składa  każdy z  Wykonawców.  Oświadczenia  te  potwierdzają  braki  podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1.1.4.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w

postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub

handlowych,  prowadzonych  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,

wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  jego  złożeniem  (w  przypadku
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przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium RP będzie to:  odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

1.1.5.  Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  do

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

1.1.6.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o

udzielenia  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,

aktualnych na dzień ich złożenia.

1.1.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu

warunków  udziału  w  postępowaniu,  podmiotowych  środków  dowodowych,  innych

dokumentów  lub  oświadczeń  składanych  w  postępowaniu  lub  są  one  niekompletne  lub

zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

bez  względu  na  ich  złożenie,  uzupełnienie  lub  poprawienie  lub  zachodzą  przesłanki

unieważnienia postępowania.

1.1.8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w

postępowaniu.

1.1.9.  Jeżeli  złożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie,  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i

spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  podmiotowe  środki  dowodowe  budzą

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w

posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez

Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  braku  podstaw  wykluczenia,  o

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

XIV. Wymagania dotyczące wadium

W tym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Sposób  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Instrukcji  użytkownika  dostępnej  na

miniPortalu.
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2.  Do  przygotowania  oferty  konieczne  jest  posiadanie  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego

lub podpisu zaufanego.

3. 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  z  tego  folderu

Wykonawca zrobi folder .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.

4. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu Wykonawca składa w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektro-

nicznej  (dokumenty  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

5.  Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego, pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp  prze-

kazuje się Zamawiającemu, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpi-

sem osobistym lub podpisem zaufanym.

6. W przypadku gdy jakikolwiek dokument, o którym mowa w pkt. 4, został wystawiony jako

dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opa-

trzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-

stym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papiero-

wej.          

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

dokonuje w przypadku: 

-  podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspól-

nie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- pełnomocnictwa – mocodawca. Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa sporządzone-

go uprzednio w formie pisemnej,  w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego

stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświad-

czenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub

oświadczenia,  sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Przy sporządzaniu oferty w postaci elektronicznej Zamawiający zaleca wykorzystanie for-

matu danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt 

8.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przed-

siębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jedne-

go pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informa-

cji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia in-

formacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia,

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednic-

twem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePU-

AP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „In-

strukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany

ani wycofać złożonej oferty

13. Ofertę wraz z załącznikami stanowią:

1) formularz ofertowy: załącznik nr 5 do SWZ, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowa-

niu – załącznik nr 3 do SWZ, 

3) pełnomocnictwo, 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo

dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia.
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14. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

15. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w

tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opi-

sany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2021r.,

do godz. 11:00.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty

na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy za-

pisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednic-

twem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na

miniPortalu.

XVII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2021 roku, o godzinie 11:30.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowa-

dzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie za-

mówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowa-

dzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działal-

ności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwar-

te,

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak moż-

liwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi

niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowa-

dzonego postępowania.

XVIII. Sposób obliczenia ceny

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obliczoną za

realizację całego zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. Cena musi być wyrażona w

pieniądzu – w złotych polskich,  łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,

cyfrowo i słownie. 

2. Całkowita wartość netto i brutto oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku, cyfrowo i słownie. 

3. W cenie oferty mieścić się musi całkowity koszt kompletnej realizacji zamówienia, w tym

również  wszelkie  rabaty,  upusty  finansowe,  podatek  VAT  itp.  oraz  koszty  towarzyszące

wykonaniu zamówienia.

4.  Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)

właściwą  dla  przedmiotu  zamówienia,  obowiązującą  według  stanu  prawnego  na  dzień

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku

od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226

ust.1 pkt10 pzp w związku z art. 223 ust.2 pkt 3 pzp).

5. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczonej na

podstawie wszystkich załączników do niniejszej SWZ.

6. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu ofertowym.

7. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

8.  W  przypadku  konieczności  wyjaśnień  dotyczących  stawki  podatku  VAT  Wykonawca

powinien się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie składając je nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.  W przypadku rozbieżności  pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie,  jako

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
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i usług (Dz. U. z 2018r. poz.2174, z późn. Zm.), 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 ofercie, Wykonawca ma obowiązek:

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

Zamawiającego obowiązku podatkowego;

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie.

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

ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena – 60%

zasady oceny ofert:

Za  kryterium  cena,  maksymalną  liczbę  60  punktów  otrzyma  Wykonawca,  który  poda

najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają

liczbę punktów obliczoną według wzoru:

cena najniższa      

-----------------------     x 60  = liczba punktów

cena badanej oferty

2) termin płatności faktury – 20 %

Zamawiający  jako  minimalny  termin  płatności  faktur  wystawianych  przez  Wykonawcę

w związku z realizacją zamówienia ustala okres 14 dni, licząc od doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo  wystawionej  faktury.  Maksymalny  termin  płatności  ustala  się  na  28  dni.  Za

zaoferowanie minimalnego terminu płatności tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma 0 pkt. Z kolei za

zaoferowanie maksymalnego terminu płatności tj.  28 dni, Wykonawca otrzyma 20 pkt. Za

termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę wynoszący więcej niż 14 dni ale mniej niż

28 dni Wykonawca otrzyma punkty wyliczone według wzoru:

    zaoferowany termin
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 płatności powyżej 14 dni

----------------------------------- x 20 = liczba punktów

             28 dni

3) okres gwarancji – 20 %

Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  zaoferowania  gwarancji  na  wykonane  roboty

budowlane  na  okres  24  miesięcy  od  dnia  bezusterkowego  końcowego  odbioru  robót.

Maksymalny okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Za zaoferowanie okresu gwarancji na

24 miesiące Wykonawca otrzyma 0 pkt. Za zaoferowanie okresu gwarancji na 60 miesięcy,

Wykonawca  otrzyma  20  pkt.  Wartość  punktowa  w  kryterium  dla  Wykonawcy,  który

zaoferuje okres gwarancji powyżej 24 miesiące ale mniej niż 60 miesięcy, wyliczona zostanie

według wzoru:

             zaoferowany okres

                  gwarancji

-----------------------     x 20  = liczba punktów

    60 miesięcy

Uwaga: Każdorazowo oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

W  przypadku  zaoferowania  okresu  gwarancji,  na  okres  dłuższy  niż  60  miesięcy,

Wykonawca otrzyma 20 pkt.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę

punktów w kryterium cena, termin płatności faktury oraz okres gwarancji.

3.W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze

względu na to, że oferty otrzymały taka samą punktację, wezwie on Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować

cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

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

dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert  lub  innych  składanych  dokumentów  lub

oświadczeń.  Wykonawcy  są  zobowiązani  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  terminie

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania oferta ̨określonym w

SWZ.
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6.  Jeżeli  termin  związania  ofertą  upłynie  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,

Zamawiający  wezwie   Wykonawcę̨,  którego  oferta   otrzymała  najwyższą̨  ocenę̨,  do

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego

oferty.

7.  W  przypadku  braku  zgody,  o  której  mowa  w  pkt  6,  oferta  podlega  odrzuceniu,  a

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze w celu za-

warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem

art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków ko-

munikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

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

terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono

tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzie-

lenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku po-

stępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowa-

nia.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-informo-

wany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza

podpisanie umowy korespondencyjnie, w terminie uzgodnionym przez strony.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  ma obowiązek zawrzeć

umowę w sprawie zamówienia  na warunkach określonych w projektowanych postanowie-

niach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wy-

nikające ze złożonej oferty.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od za-

warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́ponownego

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważ-

nić́ postepowanie.
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7.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie

uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia,  są

zobowiązani  przyjąć pisemne porozumienie  wszystkich  Wykonawców. W tym celu przed

podpisaniem  umowy  o  niniejsze  zamówienie  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia

stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiające-

go przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

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

był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy,

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zama-

wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia

na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt.1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od

dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności  można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7.  Odwołujący  przekazuje  Zamawiającemu  odwołanie  wniesione  w  formie  elektronicznej

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie

pisemnej,  przed  upływem terminu  do  wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby  mógł  on

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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8.  Odwołanie  powinno  zawierać  w  szczególności:  wskazanie  czynności  lub  zaniechania

czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie

zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;

zwięzłe  przedstawienie  zarzutów;  żądanie  co  do  sposobu  rozstrzygnięcia  odwołania;

wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

9.  Do  odwołania  dołącza  się: dowód  uiszczenia  wpisu  od  odwołania  w  wymaganej

wysokości;  dowód  przekazania  odpowiednio  odwołania  albo  jego  kopii  Zamawiającemu,

dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

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

kopię  odwołania  innym  Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie

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

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

ogłoszenie  o  zamówieniu  lub  są  udostępniane  dokumenty  zamówienia,  wzywając

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3dni

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

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

12.  Izba rozpoznaje  odwołanie  w terminie  15 dni  od dnia doręczenia  go Prezesowi Izby.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony

wpis.

13. W przypadku wniesienia  odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga  do  sądu.  Skargę  wnosi  się  do  Sądu Okręgowego w Warszawie  –  sądu zamówień

publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi 

15.  W  pozostałych  sprawach  nieuregulowanych  w  SWZ,  dotyczących  w  szczególności

środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy pzp.

XXII. Opis części zamówienia,  jeżeli  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częścio-

wych

Nie dotyczy.
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XXIII. Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksy-

malna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wyko-

nawcy oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamó-

wienia  zostaną udzielone  jednemu Wykonawcy,  w przypadku wyboru jego  oferty  w

większej niż maksymalna liczbie części

Nie dotyczy

XXIV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedsta-

wiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty

wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno-

ściach, o których mowa w art. 95 pzp

Opisano w dziale V SWZ.

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

pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy 

XXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wy-

łącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp

Nie dotyczy

XXVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1

pkt 7 i 8 pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

XXIX.  Informacja  dotycząca  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę  wizji  lokalnej  lub

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie określa warunku.
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XXX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXXI. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy,  kosztów udziału w postępowaniu.

XXXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 pzp

Zamawiający nie ustala takiego obowiązku.

XXXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowa-

niem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 pzp, jeżeli

zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

XXXV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie określa tego warunku. 

XXXVI. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,  których wykonanie

zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  firm

podwykonawców o ile są oni znani Wykonawcy na etapie składania ofert. 

3.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na  którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
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je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał

się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Przepis  art.  122  pzp  stosuje  się

odpowiednio.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XXXVII. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia

dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna II  Stopnia im.  Mieczysława Karłowicza w Poznaniu,  ul.  Solna 12,  61-736

Poznań,  tel.  61  8522856,  Faks  61  8522993,  adres  e-mail:

sekretariat@muzycznanasolnej.pl 

Kontakt  do  inspektora  ochrony  danych  osobowych  w Poznańskiej  Ogólnokształcącej

Szkole Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, 61-

736 Poznań, adres e-mail: iod2_oswiata@um.poznan.pl 

 Państwa dane   będą  przetwarzane  w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust.

1  lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego

ciążącego  na  administratorze)  w  związku  z:  obwiązującą  ustawą  Prawo  zamówień

publicznych,  rozporządzeniem  ministra  właściwego  do  spraw  gospodarki  w sprawie

rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

 Państwa  dane  pozyskane  w związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  przekazywane  będą  wszystkim  zainteresowanym  podmiotom  i osobom

(zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  jawne  –  z  wyłączeniem

szczególnych  przypadków  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych.

W  przypadku  podpisania  z  Państwem umowy  Państwa  dane  (nazwa  firmy)  zostaną
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umieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  na  stronie  internetowej

Zamawiającego. 

 W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli

jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi

podmiotom  przetwarzającym  z  którymi  szkoła  zawarła  umowy  w  szczególności:

-  na  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych  przez  nas  systemów

informatycznych,

- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty

elektronicznej).  Zakres  przekazania  danych  tym  odbiorcom  ograniczony  jest  jednak

wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem

usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być

także  firma  (podmiot  przetwarzający)  z  którą  szkoła  zawrze  umowę  na  niszczenie

dokumentów  archiwalnych.  Odbiorców  wymienionych  powyżej  obowiązuje  klauzula

poufności  pozyskanych  w  takich  okolicznościach  wszelkich  danych,  w  tym  danych

osobowych.

Ponadto  odbiorcą  Państwa  danych  mogą  być  podmioty  publiczne,  które  wykonują

zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który szkoła

będzie Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem

umowy).

 Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim

była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

 Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących**;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;

- 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****;  

Nie przysługuje Państwu:

 - 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;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO.

 Obowiązek  podania  przez  Państwa  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa

dotyczących  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.

 W związku  z jawnością  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  Państwa

dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych

przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

* RODO - Rozporządzenie 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.
** Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XXXVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych.

XXXIX. Załączniki

Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 2: Przedmiar,

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykluczenie i warunki,   

Załącznik nr 4: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

Załącznik nr 5: Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 6: Projekt umowy.

28/29



SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

29/29


	 Zamawiający:
	 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
	 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

