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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

59-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7 

województwo dolnośląskie, powiat lwówecki 

strona internetowa: www.pczlwowek.pl 

Adres poczty elektronicznej: lklimowski@pczlwowek.pl 

Adres strony internetowej do profilu nabywcy Zamawiającego, na którym jest prowadzone 

postępowanie o udzielenie zamówienia i udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal   

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje ogólne. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji 

poniżej 5 350,00 000 euro, co stanowi równowartość poniżej 22 840 755 PLN zgodnie z 

przepisami: 

1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zm.),  

2) Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich wartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych 

w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych i konkurów, 

3) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 

4) 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). 

2.2.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie 

mają przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.).  

2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Ustawy                    

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. ze zm.), jeżeli przepisy 

Ustawy nie stanowią inaczej. 

2.4. W zakresie nieuregulowanym Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 t.j. ze zm.) lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2415) oraz przepisy 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). 

2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 92 ustawy Pzp). 

2.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 

ustawy. 
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2.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych. 

2.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji,                 

o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. 

2.12 Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

2.13 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

2.14 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. 

2.15 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są 

już znane. 

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy 

z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – zakres czynności został precyzyjnie 

określony we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ. 

3.2. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 

powyżej.  

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez 

Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może 

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

3.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 3.30 i 3.31 powyżej, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w 

Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana 

pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją  budynków nr B 

i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C. 

3.2 Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: 

3.2.1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- Załącznik nr 2 do SWZ 

3.2.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- Załącznik 

nr 3 do SWZ  

3.2.3 Przedmiar- Załącznik nr 4 do SWZ 

3.3 Kody według CPV: 

45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dróg 

3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
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3.5   Zadanie 1: Termomodernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim 

przy ul. Rzecznej 25,  

59-620 Gryfów Śląskim ETAP I ROBÓT - WYMIANA POKRYCIA DACHU I WYKONANIE 

OCIEPLENIA STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ BUDYNKU NR B", 

3.6   Zadanie 2: Termomodernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim 

przy ul. Rzecznej 25,  

59-620 Gryfów Śląskim ETAP I ROBÓT - WYMIANA POKRYCIA DACHU I WYKONANIE 

OCIEPLENIA STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ BUDYNKU NR C 

3.7   Zadanie 3: Termomodernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim 

przy ul. Rzecznej 25,  

59-620 Gryfów Śląskim ETAP I ROBÓT - REMONT DWÓCH TARASÓW PRZYLEGŁYCH 

DO BUDYNKU  

NR B i C". 

3.8 Pełen zakres prac opisany został w załącznikach wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału 

SWZ. Podczas wyceny prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się          

z pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość. 

3.9 Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone 

w dokumentacji wskazanej w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ. 

3.10 Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów                           

z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów,   właściwości    

i standardów    jakościowych    oraz    technicznych,  a Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno– użytkowych nie niższych niż określone w 

opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Termin i sposób wykonania zamówienia. 

4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 r. 

4.2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (wpływ 

dokumentu do siedziby Zamawiającego), przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie 

(po uprzednim podpisaniu przez Strony umowy Protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wszystkich wykonanych robót budowlanych 

będących przedmiotem zamówienia). 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu.  

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki     

w zakresie: 

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczym. 

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie określa warunku prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej. 

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub        w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie 

niższą niż cena ofertowa brutto. 

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas 

realizacji zamówienia: 

- 1 osoba- Kierownik robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub 

równoważne posiadająca ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie 

Inżynierów Budownictwa; 

6. Podstawy wykluczenia z postępowania 

6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

6.1.1 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

6.1.2 art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp 

6.1.3 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on     w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

6.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1- 6 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp.  

6.4 Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6.5 Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył oświadczenie wg 

treści załącznika nr 3 do SWZ dotyczący podwykonawców (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału          

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 

7.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów, na podstawie art. 108        

ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: 
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7.1.1 Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznika nr 5 

do SWZ.  

Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym                    

w załączniku nr 3 do SWZ. 

7.2 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 podmiotowych środków dowodowych: 

7.2.1 Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę 

jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami –  wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, 

7.2.2 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia                       

– zgodnie z pkt. 5.2.3. SWZ. 

7.2.3 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji złożeniem.  

7.2.4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ. 

7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 7.2., zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.3, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 

mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

7.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość           

i aktualność. 

7.6 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 
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7.7 W przypadku o którym mowa powyżej, gdy Zamawiający może te dokumenty uzyskać pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (w przypadku 

gdy dokumenty te są dostępne w języku obcym), Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

7.8 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa art. 

125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

7.9 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale 7 SWZ składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8 Oferta wspólna. 

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

ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa          

w pkt. 8.1.  

8.3 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1 została wybrana, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

8.4 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 

8.4.1 partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich                  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania                       

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden                       

z uczestników Konsorcjum. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty; 

8.4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

partnerów; 

8.4.3 każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

według załącznika nr 5  

8.4.4 składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część 

zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty Konsorcjum, 

8.4.5 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)  

konsorcjum; 

9 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego                      

z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Sposób i 

zasady złożenia oferty. Wyjaśnienia treści SWZ. 
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9.1.  ogólne  

9.1.1. 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 .  

9.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz 

Klimowski tel. 75 782 01 11 ,  email: sekretariat@pczlwowek.pl  

9.1.3. 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”.   

9.1.4. 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 oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).   

9.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.   

9.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.   

9.1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania.  

  

9.2. Złożenie oferty  

9.2.1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” 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, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

9.2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.   

9.2.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.    

9.2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

9.2.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.    

9.2.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, 

w formie elektronicznej  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

9.2.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

9.2.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
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dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

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

ani wycofać złożonej oferty.  

  

9.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków)   

9.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt 10.2), 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, TED lub ID postępowania).   

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

elektronicznej, email: lklimowski@pczlwowek.pl . 

9.3.3. Dokumenty elektroniczne,  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt. 9.3.2. 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 poz. 2415).  

9.4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane zapytania, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

9.5. Wyjaśnienia treści SWZ. 

9.6.  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

9.7.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie o którym mowa 

powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia oferty.  

9.8.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt. 9.7. 

SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania 

terminu składania ofert. 

9.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o 

których mowa w pkt. 9.7. SWZ. 

Wymagania dotyczące wadium. 

9.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

mailto:lklimowski@pczlwowek.pl
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10 Termin związania ofertą. 

10.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni – do dnia 18.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

10.2 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 wskazany okres, nie dłuższy niż 

30 dni. 

10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak pisemnej zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą, spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

11 Opis sposobu przygotowania ofert. 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ 

11.2 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.3 Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów    

jakichkolwiek zmian, bez zgody Zamawiającego. 

11.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy                      

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Oznacza to że, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

11.5 Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczne poświadczenie zgodności kopii                   

z okazanym dokumentem, dokonane przez notariusza, który opatruje ten dokument bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

Elektronicznego poświadczenia przez notariusza nie opatruje się pieczęcią notariusza (art. 97 § 2 

ustawy prawo o notariacie). Pełnomocnictwo musi być wystawione przez osoby upełnomocnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

11.6 Zawartość oferty. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobisty. Oferta musi zawierać: 

11.6.1 wypełniony załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty, 

11.6.2 wypełniony załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

11.6.3 wypełniony załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz osób 

11.6.4 wypełniony załącznik nr 7 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy)  

11.6.5 Pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy. 

11.7 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 74 Ustawy Pzp protokół wraz załącznikami (oferty, 

opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
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składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) 

są jawne, z wyjątkiem 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. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z 

załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 

dni od dnia otwarcia ofert. Po otwarciu ofert, na wniosek zainteresowanego, zamawiający 

udostępni, dokumenty podlegające udostępnieniu. 

11.8 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp. 

11.9 Za tajemnice przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy 

przesłanki: 

11.9.1 zastrzeżenie dotyczy informacji o określonym charakterze, tj. technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub stanowią inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, 

11.10 zastrzeżone informacje 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, 

11.11 uprawniony do korzystania z zastrzeżonych informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W związku z przytoczoną powyżej definicją, wykonawca musi wykazać na etapie składania ofert 

(jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje 

rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu należy przedstawić wiarygodne 

dokumenty, jak np. wewnętrzne procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, przykłady umów     

z kontrahentami potwierdzające ochronę poufności itp. W przypadku gdy wykonawca nie wykaże, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo 

do odtajnienia tych informacji. 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. 

13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

13.10 Ofertę należy złożyć zgodnie z punktem 9.2. SWZ do dnia 20.08.2021. r. do godziny 10:00. 

13.11 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 r. o godzinie 11:00   

13.12 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

13.13 Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

13.14 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

13.14.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

13.14.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.   

14 Opis sposobu obliczenia ceny.  
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14.1 Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto wskazana w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

14.2 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi 

w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty robót przygotowawczych, 

wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty związane z ubezpieczeniami, 

zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym 

etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia wskazanym w dokumentacji projektowej oraz wzorem umowy.  

14.3 Załączony do SWZ przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny,   

a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować 

rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót,      

a ilością i zakresem prac do wykonania wynikającym ze STWiOR oraz opisu przedmiotu 

zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. 

Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SWZ przedmiaru robót oraz 

może go modyfikować. 

14.4 Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.  

14.5 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

14.6 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

14.7 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  

14.8 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. 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, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  

14.8.1 poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

14.8.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

14.8.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
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14.9 Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego. 

14.10 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.      

z 201 8r., poz. 2174, późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny, zamawiający doliczy do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. Wykonawca, składając natomiast ofertę, ma obowiązek w pkt 10 Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ): 

14.10.1 poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

14.10.2 wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenia będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

14.10.3 wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

14.10.4 wskazać stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,                        

znaczenie kryteriów, sposób oceny ofert.  

15.1 Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania 

zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad. 

15.2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i ich znaczeniem:  

15.2.1 Oferowana cena brutto oferty: 60 pkt  

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 60 pkt. wg następującej 

zasady: 

         wartość brutto oferty o najniższej cenie 
ilość pkt. za cenę oferty =  --------------------------------------------------------- 100%x 60 pkt. 

                                                                          wartość brutto oferty badanej 

W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów (zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki). 

 

 

15.2.2 Gwarancja: 40 pkt 

Okres gwarancji, liczony pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego o którym mowa w pkt. 4.2. SWZ:  

36 do 47 miesięcy - 0 pkt, 
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48 do 59 miesięcy - 20 pkt, 

60 i więcej miesięcy – 40 pkt. 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "gwarancja" będzie okres gwarancji podany 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub  

brak  wskazania go będzie traktowane na równi z okresem gwarancji najkrótszym t.j. 36 

do 47 miesięcy okresu gwarancji i taki termin zostanie uwzględniony w umowie z 

Wykonawcą. 

15.3 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie (łącznie we wszystkich 

kryteriach) uzyska największą ilość punktów – tzw. wynik oferty. Przy dokonywaniu wyboru oferty 

Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej SWZ. 

15.4 W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do 

porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto. 

15.5 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

15.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

16.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określoną w SWZ. 

Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Jeżeli Wykonawca, nie 

wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie 

art. 226 ust 1 pkt 13 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzić 

będą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

16.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 253 Ustawy Pzp o:  

16.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 
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16.2.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

16.2.3 unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.3 W przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 3 Ustawy Pzp, informacja dodatkowo, zawiera 

wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał 

za niewystarczające. (negatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania). 

16.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o której 

mowa w pkt. 17.2 w sposób określony w pkt. 9 SWZ. 

16.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

16.6 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

16.7 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

oferty. 

17.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia 

ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

17.3 Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.  

17.4 Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:  

17.4.1 w pieniądzu;  

17.4.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

17.4.3 w gwarancjach bankowych;  

17.4.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych;  

17.4.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

17.5 Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto rachunek Zamawiającego 

w BANK MILLENIUM S.A., nr 41 1160 2202 0000 0003 8058 9363 - z dopiskiem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr                                                              
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„PCZ-NZP-9/termomodernizacja/21”. Zabezpieczenie uważa się za wniesione, z chwilą 

zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego. 

17.6 Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu 

Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie 

poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

17.6.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności;  

17.6.2 wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 

lub gwarancji;  

17.6.3 z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;  

17.6.4 powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;  

17.6.5 musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;  

17.6.6 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania;  

17.6.7 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka                             

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lwówku Śląskim;  

17.6.8 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

17.7 Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:  

17.7.1 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego i 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego  z zastrzeżeniem                           

§ 13 ust. 6 Umowy – załącznik nr 8 do SWZ). 

17.7.2 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi. 

18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach.  

18.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 
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18.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

18.3 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

18.3.1 od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub        

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto 

18.4 Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian                             

w postanowieniach umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Możliwość dokonania zmian 

została ujęta w projekcie umowy. 

18.5 Wszelkie zmiany w zawartej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

19.1 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 ustawy Pzp 

(art. 505–590). 

20 Ochrona danych osobowych. 

20.1. Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych 
Wykonawców: Zamawiający wypełniając obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych w 
związku                   z przetwarzaniem danych osobowych 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”, informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka                        

z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 01 11,                   
e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka                        
z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski jest Pani: Monika 
Śmieszek, tel. 75 782 01 37, e-mail: abi@pczlwowek.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. 
Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie 
ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją  budynków nr B i C oraz remont dwóch 
tarasów przyległych do budynku B i C, znak sprawy: 5/leki/21, prowadzonego zgodnie z art. 
132 (i nast.) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.). 

mailto:zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

8) 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.  

20.2. Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osób trzecich 
(pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu – na podst. art. 14 
RODO): 

1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 

2) Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 
w art. 14 ust. 5 RODO. 

3) Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 
przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu 
właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie 
korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia 
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia dotyczącego 
pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia widnieje w 
Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. 

 
*  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. 

 
**  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. 

21 Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Załącznikami do niniejszej SWZ, stanowiącymi jej integralną część są;  

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy, 
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Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdego Zadania 

Załącznik nr 3 – STWiOR dla każdego Zadania 

Załącznik nr 3a – Przedmiar dla każdego Zadania 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7– Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 

Załącznik nr 8 – Projekt umowy 

SWZ w zakresie formalno – prawnym opracował: 
Łukasz Klimowski – Specjalista ds. Zamówień publicznych 

 


