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SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
dalej zwana SWZ 

 
Roboty Budowlane 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy 
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi” 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)- dalej uPzp) o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp. 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem: 

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

 
skrzynka ePUAP Zamawiającego: /ckiwgoldap/SkrytkaESP 

 
Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: CKiW.271.TP.1.2021 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

Tel. (87) 615-03-53, Fax (87) 615-05-07 

Strona internetowa: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl 

e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

skrzynka ePUAP Zamawiającego: /ckiwgoldap/SkrytkaESP 

Nazwa podmiotu ePUAP: OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

W GOŁDAPI 

NIP: 8471443876, REGON: 511283608. 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dodatkowo SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

http://www.ckiwgol.ayz.pl/Centrum/zamowienia-publiczne/ 

 

II. OCHRONA 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.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Bocznej 5, 19-500 Gołdap, tel.: 87 615 03 53, adres e-

mail: gospomkg4@ohp.pl; 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

 (tel. (87) 615 03 53, e-mail: iod.goldap@ohp.pl); 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego nr CKiW.271.TP.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 

archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w związku  z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 305 ze zm.); 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.ckiwgol.ayz.pl/Centrum/zamowienia-publiczne/
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4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. 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 zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z uPzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) 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**; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

10. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zobowiązany jest 

poinformować Podwykonawcę o zapisach niniejszego rozdziału oraz przedłożyć Zamawiającemu 

(Administratorowi) oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp 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. 

 



            CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 
tel. 087 615 03 53     e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

 

Postępowanie znak CKiW.271.TP.1.2021 
  str. 4 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ  prowadzone jest 

w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 uPzp. 

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

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 uPzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Jeden 

wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie wskazane poniżej części. Oferta złożona na 

daną część musi obejmować wszystkie pozycje ją tworzące. Zamówienie musi być zrealizowane 

zgodnie z wymaganiami określonych w niniejszej SWZ. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 uPzp. 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. Prace remontowe w budynkach 

Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.  

2. Zamówienie składa się z dwóch części: 

Część 1- Remont pomieszczeń II pietra w budynku internatu. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń II piętra 

w budynku internatu Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

- Załącznik nr 7- I do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 8- I do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- Załącznik nr 9- I do SWZ- Przedmiar robót 

- Załącznik nr 10- I do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
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Część 2- Remont ciągu komunikacyjnego w budynku warsztatów szkoleniowych. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ciągu komunikacyjnego 

w budynku warsztatów szkoleniowych Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia 

i Wychowania w Gołdapi. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

- Załącznik nr 7- II do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 8- II do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- Załącznik nr 9- II do SWZ- Przedmiar robót 

- Załącznik nr 10- II do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

- roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7; 

- roboty budowlane CPV 45000000-7; 

- roboty elektryczne CPV 45315300-1;    

- roboty tynkarskie CPV 45410000-4; 

- roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 454210000-4;   

- roboty malarskie CPV 454421000-8; 

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0; 

- roboty rozbiórkowe budowlane CPV 45111300-1; 

- roboty w zakresie okładziny tynków CPV 45324000-4; 

- roboty izolacyjne CPV 45320000-6; 

- roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6; 

- demontaż przewodów instalacji, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego 

   CPV 45311000-0; 

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3; 

- pokrywanie podłóg i ścian CPV 454300000-0. 

4. Przedstawiony zakres robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia 

planowanych prac i wszystkich przewidywanych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w załączonej dokumentacji lub 

z niej wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem 

robót i załączoną dokumentacją decydująca dla ustalenia zakresu robót jest dokumentacja 

techniczna. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie 

realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji. 

5. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i wyceny robót stanowiących przedmiot zamówienia 

powinien zapoznać się z dokumentami załączonymi do niniejszej SWZ. W razie wątpliwości 

wykonawca przed złożeniem oferty powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia. 
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Brak zastrzeżeń ze strony Wykonawcy będzie traktowane jako akceptacja dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia i jednocześnie stanowiącej podstawę wyceny robót. 

6. Dokumentacja techniczna może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 

pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 uPzp dopuszcza składanie ofert równoważnych, 

a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów 

jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach 

lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. 

7. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

uPzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

8. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 uPzp dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 

równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, który w ofercie 

powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SWZ, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

9. Roboty budowlane będą odbywać się na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi 

uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym 

w szczególności prowadzenie prac w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu i nie utrudniać pracy 

jednostki. 

 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi zostać poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, 

a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający informuje, że wyznacza dla zainteresowanych odbyciem wizji lokalnej Wykonawców 

termin jej odbycia na dzień 06.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. W tej sprawie 

należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 
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3. Koszty ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

Podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia . 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia (dla części 1 i 2): z dniem przekazania placu budowy. 

2. Zakończenie realizacji zamówienia (dla części 1 i 2): 12 tygodni od daty rozpoczęcia obowiązywania 

umowy. 

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5-I oraz 5-II do SWZ. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

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

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 

 przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

 przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego i dowiedzie, że 

dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kontrolę jakości i kierowanie robotami 

budowlanymi (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami). 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

a) w art. 108 ust. 1 uPzp; 

b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 uPzp., tj.: 

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

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

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

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

 który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
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odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp. 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania– załącznik nr 2-I oraz załącznik nr 2-II do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty- załącznik nr 3-I oraz załącznik nr 3-II do SWZ; 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

jedną robotę budowlaną podobną do roboty objętej przedmiotem niniejszego zamówienia tj. 

polegającą na wykonaniu prac remontowych pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż: 

dla części 1- 50 000,00 zł brutto  

dla części 2- 50 000,00 zł brutto 
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie obu 

części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wykonania tej samej roboty budowlanej 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w obu jego częściach.  

 

c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – załącznik nr 4-I oraz załącznik nr 4-II do SWZ; 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 

- min. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji 

zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub 

odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego. 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie obu 

części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem dysponowania tą samą osobą, która 

będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w obu jego częściach.  

 

- Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze 

zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem; 

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, 

poz. 220 ze zm.); 
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- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 lit. b), 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. 

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

dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. b), 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. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 5. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 
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XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, 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 

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp zobowiązany jest do przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów zgodnie z katalogiem określonym w rozdziale X SWZ. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/KONSORCJA) 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

  

XIII. 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 ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać 

konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

Regulaminie ePUAP. 

4. 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. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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7. 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 referencyjnym ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem e-mail: gospomkg4@ohp.pl. Przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla 

złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany 

w ust. 8 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu 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 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. 

10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dostępne są na liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

11. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż sposób 

polegający na użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazany w SWZ. 

12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a) w zakresie proceduralnym: 

Jarosław Dudko, tel. (0)87 615 03 53 e-mail: gospomkg4@ohp.pl. 

b) w zakresie merytorycznym: 

Grzegorz Jabłoński, tel. (0)87 615 03 53 e-mail: gospomkg4@ohp.pl. 

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

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

mailto:gospomkg4@ohp.pl
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z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie 

ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy 

przyjąć treść wyjaśnienia. 

18. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 

do Zamawiającego pytania dot. przedmiotu zamówienia.  

19. Zamawiający nie przewiduje zawołania zebrania Wykonawców. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej z części postępowania. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1-I oraz nr 1-II do SWZ. Wraz 

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  (jeżeli 

dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

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

w formacie danych .pdf, .doc, .docx., .rtf, .xps, .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

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

język polski. 

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca szyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

9. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. W  celu  złożenia  oferty  należy  zarejestrować  (zalogować)  się na miniPortalu i postępować zgodnie 

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z  przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 16.08.2021 r. do godz. 0900. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2021 r. o godzinie 1100 . 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty brutto za realizację zamówienia jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy ustalić na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

przedmiarów robót stanowiących załączniki do SWZ. 

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1-I oraz nr 1-II do SWZ. 

3. Cena podana w Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

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

przecinku. 

5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

6. 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 2020 

r. poz. 106), 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. 2, wykonawca ma obowiązek: 

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

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

zastosowanie. 

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
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XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.09.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

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

oceny ofert: 

a) Cena ofertowa brutto- waga kryterium 60% 

b) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace- waga kryterium 40% 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

a) Cena ofertowa brutto 

cena najniższa brutto* 

C = ----------------------------------------------------  x 100 pkt x 60 % 

  cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

b) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace 

Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesięce pod rygorem odrzucenia oferty i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy, przy czym okres dłuższy jest punktowany, jak maksymalny wymagany w SWZ. 

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym, Zamawiający 

przyjmie minimalny 24-miesięczny okres gwarancji i rękojmi i przyzna odpowiednią ilość punktów 

zgodnie ze wzorem. 

 

        okres gwarancji i rękojmi oferty ocenianej 

G = ---------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 40 % 

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi* 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto” + „Okres gwarancji 

i rękojmi na wykonane prace”. 
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4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. 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. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria oceny ofert. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 uPzp. 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. 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. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5-I oraz nr 5-II do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy. 



            CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 
tel. 087 615 03 53     e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

 

Postępowanie znak CKiW.271.TP.1.2021 
  str. 20 

 

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

 

XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 95 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5-I oraz nr 5-II do SWZ. 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę i Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane, remontowo- montażowe i instalacyjne, 

obejmujące cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w opisie przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót, których 

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierownika budowy 

i kierowników robót. 

3. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do 

realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 2, są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 

Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, okres zatrudnienia, 

stanowisko i zakres czynności dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub 

innych dokumentów, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji 

zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych 

z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 

stosunku pracy oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej 
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w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy 

o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy 

również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. 

 

XXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 1 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

1. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne 

związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności informacji. 

 

XXV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ 

WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

 

XXVI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art.121 ustawy uPzp. 

 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 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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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1. Załączniki do części 1- Remont pomieszczeń II pietra w budynku internatu: 

- Załącznik nr 1-I do SWZ- Formularz ofertowy 

- Załącznik nr 2-I do SWZ- Oświadczenia 

- Załącznik nr 3-I do SWZ- Wykaz robót 

- Załącznik nr 4-I do SWZ- Wykaz osób 

- Załącznik nr 5-I do SWZ- Wzór umowy 

- Załącznik nr 6-I do SWZ- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

- Załącznik nr 7-I do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 8-I do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- Załącznik nr 9-I do SWZ- Przedmiar robót 
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- Załącznik nr 10-I do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 

2. Załączniki do części 2- Remont ciągu komunikacyjnego w budynku warsztatów szkoleniowych: 

- Załącznik nr 1-II do SWZ- Formularz ofertowy 

- Załącznik nr 2-II do SWZ- Oświadczenia 

- Załącznik nr 3-II do SWZ- Wykaz robót 

- Załącznik nr 4-II do SWZ- Wykaz osób 

- Załącznik nr 5-II do SWZ- Wzór umowy 

- Załącznik nr 6-II do SWZ- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

- Załącznik nr 7-II do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 8-II do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- Załącznik nr 9-II do SWZ- Przedmiar robót 

- Załącznik nr 10-II do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 
 


