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 Warszawa, dnia 24.09.2021 r. 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
im. B. Limanowskiego 

ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa 
 

telefon/faks: 22 839-48-13 

www.jedynka.org 
email: kierownik.administracji@jedynka.org 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 
zwana dalej „specyfikacją”, sporządzona dla zadania pn.  

„Wykonanie konserwacji uszkodzonych i przeciekających obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego - łącznik pomiędzy dwoma już 

wyremontowanymi częściami dachu – etap 5”. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa Zamawiającego: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
 im. B. Limanowskiego 
REGON: 010703219  
NIP: 5251457662 
Miejscowość Adres: Felińskiego 15, 01-513 Warszawa 
Strona internetowa: www.jedynka.org 
Adres e-mail: kierownik.administracji@jedynka.org 
Adres skrytki e-puap: /lo_warszawa/SkrytkaESP 
Tel./fax.: 22 839-48-13 
Godziny urzędowania:  8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się 

będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. 

poz. 1740), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na  części. Tym samym 

zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 

pkt 15 ustawy pzp.  

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy 

pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zmówienia o których mowa w art. 214 ust.1 

pkt 7  ustawy Pzp.  

7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą polskich 

złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa 

w art. 308 ust.1 ustawy Pzp. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15. Zalecane jest wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z warunkami wykonania prac 
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konserwacyjnych. Wizji lokalnej można dokonać w dniach roboczych od dnia 

ogłoszenia o przetargu do terminu otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

w godzinach 09:00-13:00, po uprzednim zgłoszeniu na adres: 

kierownik.administracji@jedynka.org 

16. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

17. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców 

w postępowaniu . 

19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej. 

20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

 
 III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1)Usługi Kody CPV:  
45453100-8 – Roboty renowacyjne  

45261910-6 – Naprawa dachów 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (stanowiący 

załącznik nr 7 do Specyfikacji) oraz Wzór umowy (stanowiący załącznik nr 6 do 

Specyfikacji). 

3.1. P
rzedmiotem zamówienia jest konserwacja uszkodzonych i przeciekających 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kominów Liceum 
Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego - łącznik pomiędzy dwoma już 
wyremontowanymi częściami dachu. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych 
określa Przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji). Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
Wzorze umowy (stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji). 

3.2. Budynek placówki oświatowej, położony w Warszawie przy ul. Felińskiego 15, 
jest wpisany do ewidencji zabytków, w związku z czym Wykonawca 
zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia 
zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prace 
konserwacyjne będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego 
Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń. 

3.3. Z uwagi na charakter wykonywanych prac stanowiących przedmiot umowy (tj. 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy), Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący prace 
konserwacyjne pod kierownictwem Kierownika Budowy zatrudnieni byli przez 
Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie stosunku pracy w całym okresie 
realizacji Umowy. Wymóg nie dotyczy Kierownika Budowy, Kierowników Robót, 
dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób,  

mailto:kierownik.administracji@jedynka.org
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w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich 
realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie na 
podstawie stosunku pracy powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 
realizacji Umowy z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za 
pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847,  
z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 2019, 
poz. 1778) i odpowiednimi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po 
dacie zawarcia umowy. 

3.4. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części 
zamówienia, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy 
podwykonawców w składanej ofercie. Powierzenie części zamówienia 
podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie zamówienia. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 
w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.5. Zalecane jest wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu 
zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z warunkami wykonania prac 
konserwacyjnych. Wizji lokalnej można dokonać w dniach roboczych od dnia 
ogłoszenia o przetargu do terminu otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu, w godzinach 09:00-13:00, po uprzednim zgłoszeniu na adres: 
kierownik.administracji@jedynka.org 

 

4.Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych jeżeli osoby te wykonują 

czynności  w zakresie realizacji zamówienia objętego niniejszą SIWZ, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy(Dz.U.2020.1320). 

4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed 

podpisaniem umowy w celu udokumentowania zatrudnienia przez niego lub 

podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, składa pod rygorem nie 

podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy(co odpowiednio 

wiązać się będzie z zastosowaniem zapisów art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy prawo 

zamówień publicznych)  oświadczenie. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

mailto:kierownik.administracji@jedynka.org
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osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) 

kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 

pracownikami wykonującymi pracę. 

4.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa powyżej 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę i Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa we wzorze umowy – 

załącznik nr 6 

5) Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona 

badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

6) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

minimum 60-cio miesięcznej gwarancji. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie należy wykonać od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021r. 

 

V. PODWYKONAWCY 

1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-

123 ustawy pzp. Podmiot trzeci na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Ppz. 
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VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 

których mowa w  108 ust. 1. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają 

warunki określone w art. 118 pkt 2-4 Pzp. 

6. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane 

dokumenty.  

7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 

umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu. 

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

poczty elektronicznej. 

2) Ofertę [Formularz ofertowy, Zobowiązanie/a podmiotu/ów trzeciego/ich 

(jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy), dokument potwierdzający 

wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy)] w postępowaniu 

Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. 

3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie oświadczeń lub 

dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji innych niż 

wymienione w ppkt 2 odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej 

na adres mailowy: kierownik.administracji@jedynka.org 

4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID 

postępowania. 

5) Przekazując oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający lub 

Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że 

wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu 

prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o wysłaniu informacji. 

6) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, o której mowa w ppkt 

2 przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

7) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku. 

8) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące złożenia oferty, o której 

mowa w ppkt 2 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, zgodnie z którymi 

Wykonawcy są zobowiązani postępować. 

9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego 

formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku wynosi 150 MB. 

10)  Identyfikator niniejszego postępowania  dostępny na miniPortalu. 

11) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z  Wykonawcami 

są: 

1. Monika Dąbrowska - Kaflik – kierownik gospodarczy 

    email. kierownik.administracji@jedynka.org 

 

VIII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie wymagał przedstawienia 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy 

pzp,  określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, które 

mogą dotyczyć: 

1) w zakresie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną na nie mniej niż 1.000.000,00 złotych polskich. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże: 

a)że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 

najmniej dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem było wykonanie prac 

konserwacyjnych dachu i kominów w budynku wpisanym do ewidencji 

zabytków, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. netto każda i powierzchni 

minimum 200 m², w tym co najmniej jednego zamówienia polegającego na 

przełożeniu istniejącego pokrycia z dachówki esówki o powierzchni minimum 

200 m². W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest 

określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej 

wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do 

walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, 

b) dysponuje lub będzie dysponować Kierownikiem Budowy (1 osoba) tj. osobą: 

- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

- spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 144, z późn. 

zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych/pracach konserwacyjnych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do ewidencji zabytków, 

- posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 

realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych/prac konserwacyjnych 

dotyczących dachów i kominów. Wszystkie referencyjne roboty/prace 

konserwacyjne, którymi kierował Kierownik Budowy muszą być realizowane w 

obiektach budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków, o wartości robót co 

najmniej 200 000,00 zł. netto każda. 

c) dysponuje lub będzie dysponował sprawnym technicznie sprzętem 

(wymagania minimalne): 

 - wciągarka elektryczna lub spalinowa atestowana, 

 - winda dekarska elektryczna lub spalinowa, 

 - krawędziarka do blachy, 

 - rusztowanie niezbędne do zabezpieczenia prac konserwacyjnych, 

 - atestowana uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości wraz z 

urządzeniami samohamownymi, 

 - profilarka ręczna (Bender) typu WUKO, 

 - lutownica do blachy, 
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 - wiertarka udarowa, 

 - wkrętarka akumulatorowa, 

 - nożyce do blachy, 

 - szelajza, 

 - szpiccęgi, 

 - profilarka do haków rynnowych, 

 - mufownica do blachy o średnicy 120 i 150 mm. 

 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganiom, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 65). 

 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie 

załączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SWZ metodą 

– spełnia/nie spełnia. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, o których mowa w art. 108 

ustawy pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 
ustawy pzp, Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2012 poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w ust.1 pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
3. Zamawiający nie przewiduje, w niniejszym postępowaniu, zastosowania 
fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawców zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy 
pzp. 

4.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp.  
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5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

5.1.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 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  275),  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 3 do SWZ; 

5.2. Wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane -  załącznik nr 4 
(„Doświadczenie Wykonawcy”). 

Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  

5.3. Wykaz osób (Kierownik Budowy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, 

5.4. Aktualny dokumenu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną na nie mniej niż 
1.000.000,00 złotych polskich,   

5.3. Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy -  załącznik nr 8. 

6.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, 
innych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
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9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów.  

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

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

 

 XI. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem miniPortalu, 

Platformy ePuap lub na wskazany adres poczty elektronicznej: 

kierownik.administracji@jedynka.org 

2.  Wykonawca, zwracając się do  Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu treści zapytania także w wersji 

edytowalnej.  

2. 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 odpowiednio ofert.  

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

2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej w pkt. 2, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa powyżej w pkt. 3, nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą do 30 dni od dnia w którym upływa termin składania 
ofert tj. od 8 października 2021r. do 6 listopada 2021 r. zgodnie z art. 307  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą.  

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do przygotowania oferty zaleca się 

wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym do organizacji firmy albo 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

3.  W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania 

prawnego do reprezentacji, dla uznania ważności oferta musi zawierać 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginalnego dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie 

kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej.  

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania 

zmiany, oferty  lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę nie jest potrzebny klucz 

publiczny ani aplikacja do szyfrowania, proces szyfrowania odbywa się na stronie 

miniPortal.uzp.gov.pl 

5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać  nazwę wykonawcy w 

ePUAP oraz adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini 

Poralu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
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7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem  „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa”  i skompresowane  

do jednego pliku archiwum(zip) z plikami stanowiącymi część jawną oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

9. Do oferty należy dołączyć w oryginale oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 
do SWZ. 
10. Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy): 
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 
4) w przypadku kiedy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie powoływał się na 
zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tym podmiocie w formularzu 
ofertowym.  
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
12.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
13.Wzór formularza stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. 
14.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
15.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 
16. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany lub wycofać złożonej oferty. 
17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę  dostępności oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może samodzielnie je 
pobrać, a  gdy wymagają  one tłumaczenia na język polski Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia takiego tłumaczenia.   
18.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy, Zamawiający żąda  aby w takiej sytuacji Wykonawca wskazał części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz  podał  
nazwy /firmy  Podwykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
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1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 

2. Termin składania ofert: do dnia 8 października 2021r. do godziny 09:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2021r. o godz. 10:00, zgodnie z art. 

222 ust. 1 ustawy pzp otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

4. Otwarcie ofert jest niepubliczne. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Formularz ofertowy” 

(Załącznik Nr 1 do SWZ), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca podaje w ofercie cenę całkowitą netto, kwotę podatku VAT oraz cenę 

całkowitą brutto w sposób określony w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ). 

Formularz oferty musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

i podpisany przez Wykonawcę. 

3. Umowa będzie zawarta z ceną wyrażoną w złotych polskich i rozliczana w złotych 

polskich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę 

wymagania SWZ, w szczególności OPZ oraz projektu umowy. 

5. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w  niej ceny 

podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z ustawą Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i ich wagą: 
 

 

L.
p.  

Kryterium  Znaczenie 
procentowe  
kryterium  

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium  

 
1.  

 
Cena oferty (C)  
 

 
 60 % 

 
60 punktów 

 
 
2. 

 
 
Oferowany okres rękojmi i gwarancji 

 
 
40% 
 

 
 
40 punktów 

      

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących 

zasad: 

1). W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”  (C) oferta może uzyskać maksymalnie 60 

punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Cena minimalna 

C = ------------------------------ x 60 pkt  

Cena ofertowa   

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2) W zakresie kryterium „okres gwarancji” 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji”: 

Za zaoferowanie okresu rękojmi i gwarancji rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy w 

miesiącach, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych prac bez 

zastrzeżeń: 
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Termin      60 miesięcy:   

10,00 pkt. 

Termin 72 miesiące:   

20,00 pkt. 

Termin 84 miesiące:   

30,00 pkt. 

Termin 96 miesięcy:   

40,00 pkt. 

W razie zaoferowania terminu krótszego niż 60 miesięcy lub nie wpisania w formularzu 

ofertowym zaoferowanego terminu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W 

przypadku zaoferowanego terminu dłuższego niż 96 miesięcy, do oceny kryterium 

przyjęta zostanie wartość 96 miesięcy.                                   

3).Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość 

punktów. 

4).Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów. 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna ilość przyznanych punktów, 

C - punkty przyznane za kryterium cena, 

G - punkty przyznane za kryterium oferowany okres gwarancji.              

5). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert. 

6). Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

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

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy o wartości 5% wynagrodzenia umownego w formie (wg wyboru 
wykonawcy) przewidzianej w art. 450 ust. 1 pkt 1-5 ustawy pzp. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
albo unieważnić postępowanie. 

 

 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1.Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.  
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” 
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3.Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść 
wymaganego zabezpieczenia. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i 
wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie 
zawierających niżej wymienionych elementów lub zawierającej warunki wobec 
Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym rozdziale SWZ, względnie 
niezastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych zapisów 
przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
4.1.Pieniężnej, należy wnieść na konto Zamawiającego, 
4.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
4.3.Gwarancjach bankowych,  
4.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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 4.5.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.  
5.W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, 
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania 
jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich 
roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz 
udzielonej rękojmi.  
6.Gwarancja, o której mowa w pkt. 5. SWZ winna zawierać następujące elementy: 
6.1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie siedzib,  
6.2.Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
6.3.Kwotę gwarancji,  
6.4.Termin ważności gwarancji,  
6.5.Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z 
tytułu: 
6.5.1.Niewykonania umowy przez Wykonawcę,  
6.5.2.Nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  
7.W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot 
płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz 
wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu. 
8.Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi 
wyłącznie wykonawca.  
9.Postanowienia o których mowa w pkt. 5.÷8 powyżej odnoszą się również do 
poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 
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. 
10.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej 
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
11.Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia 
dodatkowej dokumentacji, w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może 
zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być 
przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w 
celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.  
12.Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), 
że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 
wyłączona w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru 
umowy, objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana 
przez gwaranta (poręczyciela). 
13.Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji 
wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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14.Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści 
gwarancji.  
15.W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych 
elementów lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w 
niniejszym rozdziale SWZ, względnie nie zastosowania się do uwag Zamawiającego 
w zakresie niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
16.Zabezpieczenie w pieniądzu winno być wniesione na cały okres obowiązywania 
umowy, a zabezpieczenie w innej formie winno być wniesione na okres nie krótszy niż 
5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt. 16.1.  

16.1.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Zgoda gwaranta w tym zakresie winna 

znaleźć się w treści dokumentu gwarancyjnego.  

16.2.Wypłata, o której mowa w pkt. 16.1., następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

17.Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy.  

18.W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje 

się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:  

18.1.70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego,  

18.2.30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Zwrot lub zwolnienie 

zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy. 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących 
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Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy pzp. 
2. Wykonawcy przysługuje odwołanie na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę do Sądu wnosi się się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI  DO INTEGRALNEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

są następujące załączniki: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  oraz spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

4. Doświadczenie Wykonawcy. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

6. Projekt umowy. 

7. Przedmiary robót. 

8. Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE 
DOTYCZĄ.  
 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego, mającego 
siedzibę w Warszawie, przy ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa; 

2. z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail 
kierownik.administracji@jedynka.org, telefonicznie pod numerem +48 22 839-48-
13 lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
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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 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa PZP; 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy PZP; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

7. 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; 

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

9. 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, z tym, że 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; 

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, z tym, że 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; 

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 

10. 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; 

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. 

SIWZ sporządzono: SIWZ zatwierdzono: 

24.09.2021 r.                            24.09.2021 r. 

Szymon Rodziewicz  Anna Wróblewska-Lech 

Monika Dąbrowska-Kaflik   wicedyrektor 
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