
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Plac Pokoju 1 

44-253 Rybnik 

tel. 32 4252016 

kontakt@dkboguszowice.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

Informacje o postępowaniu 

Znak postępowania: DKB.2600.1.2022. W korespondencji kierowanej do zamawiającego 

należy posługiwać się tym znakiem. 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Użyte w specyfikacji warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 

1) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 

zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

2) SWZ – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, 

3) ustawa – ustawa z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

4) zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w SWZ, 

5) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 450.000,00 zł brutto. 



 

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

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

https://bip.dkboguszowice.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu siedziby zamawiającego w formule zaprojektuj  

i wybuduj.  

 

Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 

1) opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie zgód i pozwoleń, odbiorów zgodnie  

z przeznaczeniem i funkcją,  

2) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 

i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, 

3) prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 

W związku z wymaganiami ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz 

zapisami „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 

stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, zamawiający 

informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania 

technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów 

budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. 

Szczególnie dla zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były 

zachowane zasady: 

a) zraszania wodą lub innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac 

rozbiórkowych, 



 

b) zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy 

materiałów) w okresach suszy, 

c) stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie 

plandekami, zraszanie), 

d) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające 

pylenie przewożonych materiałów, 

e) stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. 

Ponadto, zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod 

kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które 

zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi 

zapisami, zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. 

Przypomina się również, że: 

a) wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, 

b) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku 

naturalnemu. 

 

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w wysokości nieprzekraczającej 80 % ceny 

ofertowej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (PFU), 

który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z powodu trudności koordynacyjnych, 

technologicznych i organizacyjnych.  

 

 

 

 

 

 



 

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy 

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

ustawy. 

 

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy  

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu należy skontaktować się  

z Cezarym Biesiadeckim drogą elektroniczną na adres: kontakt@dkboguszowice.pl. 

 

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Termin wykonania zamówienia 

105 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 



 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy  

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa  

w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

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

48 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie lub w art. 54 ust. 1 – 4 ustawy  

z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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, 

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

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 pkt. 1 ppkt 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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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

w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 roku 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 ustawy, 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 16 lutego 2007 roku 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. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców,  

w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 

ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania. 

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

pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki:  



 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym, 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę. 

6. W celu skorzystania z zapisów pkt 4, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie pkt 4. 

 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy  

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1 ustawy. 

 



 

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy  

z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie, 

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

wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie, 

c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że:  

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 

roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, 

polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności 

publicznej, w skład którego wchodziły prace dotyczące m. in. dachu budynku. 

Pojęcie budynku należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku 

– Prawo budowlane. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona 

w umowie w innej walucie niż złoty polski, należy dokonać przeliczenia tej waluty 

na złoty polski przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia 

inwestycji, 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 

usługi obejmujące wykonanie projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy 

budynku, na który została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, 

- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji 

zamówienia, legitymujące się poniższymi kwalifikacjami zawodowymi: kierownik 

budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 



 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w przypadku 

realizacji zamówienia aktualną przynależność do właściwej Izby – jedna osoba, 

- dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji 

zamówienia, legitymujące się poniższymi kwalifikacjami zawodowymi: projektant 

posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej oraz w przypadku realizacji zamówienia aktualną przynależność do 

właściwej Izby – jedna osoba. 

Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wykonawcę samodzielnie 

lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie 

(podwykonawcę) samodzielnie lub – w przypadku wykonawców występujących 

wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących 

wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (sumowania) wymaganych wiedzy  

i doświadczenia w ramach wiedzy i doświadczenia różnych podmiotów 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

W sytuacji, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był 

członkiem (np. konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od 

konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu  

w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia 

publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Łącznie z ofertą składane są: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie 

składają odrębnie wykonawca lub każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy, 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 



 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,  

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik  

nr 4 do SWZ, 

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

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

najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, 

polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej, 

w skład którego wchodziły prace dotyczące m. in. dachu budynku wraz z dowodami 

określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Pojęcie budynku 

należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

Dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie 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. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SWZ,  

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

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

najmniej 3 usługi obejmujące wykonanie projektu budowlanego dla budowy lub 

przebudowy budynku, na który została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę wraz 

z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.  Dowodami 

określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  

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

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ,  

4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 2 lit. d myślniki trzeci  

i czwarty części pt. „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia” SWZ. Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi 

załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego wykonawca powołuje się 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, 

2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których 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) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy, 

6) 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, 

7) 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. 

5. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni 

punkt w formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać 

zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” 



 

lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość 

zamówienia będzie zrealizowana przez wykonawcę. 

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 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. 

8. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 

zamówienia na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

 

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 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej na adres zamawiającego: 

kontakt@dkboguszowice.pl oraz adresy poczty elektronicznej wykonawców podane  

w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres poczty elektronicznej 

będzie możliwy tylko przez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 



 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty 

lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP)”. 

4. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Regulaminie korzystania  

z systemu miniPortal” oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać 

postanowień „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal”. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

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

oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż 

oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich 

przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument lub 

informację z serwera pocztowego zamawiającego. 

7. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na „Liście wszystkich 

postępowań”, wybierając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

zakładki „Postępowania” na miniPortalu. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż 

oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do 

komunikacji”). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej o adresie: kontakt@dkboguszowice.pl. 



 

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 

odwzorowania dokumentów składane są przez wykonawcę za pośrednictwem 

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

składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@dkboguszowice.pl. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 roku 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. 

11. Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny 

wskazywać numer postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę. 

12. Formaty plików muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

13. Pojemność jednej wiadomości na skrzynce – do 20 MB. 

14. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

15. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

16. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią SWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 

swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres: kontakt@dkboguszowice.pl. 

17. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 



 

składania ofert.  

18. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 17, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

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

mowa w pkt. 17, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 18, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

21. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

22. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną treść 

SWZ. 

23. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania 

ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej  

z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

 

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami Dorotę Zygmunt, adres poczty 

elektronicznej: kontakt@dkboguszowice.pl. 



 

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą upływa 14 września 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą.  

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 wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

wykonawcę pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

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

oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5, oferta podlega odrzuceniu, 

a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta  

z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w formularzu oferty. 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.  

3. Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dodatkowo 

oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni wykonawcy. 



 

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składają odrębnie wykonawca, każdy spośród 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby.  

5. 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.  

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

7. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji: 

1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo 

do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez 

osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy, o którym mowa w ust. 4  

– pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta 

musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że jeżeli 

z dokumentu określającego lub dokumentów określających status prawny wykonawcy lub. 

wykonawców lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy lub 

wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją. 

9. Formularz oferty oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3, 5, 6 i 7 należy złożyć, pod 



 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Zaleca się sporządzenie oferty w formacie .pdf. 

10. Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego 

odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 

1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie 

może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo, 

podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 2, 3, 5, 6 i 7, 

przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez zamawiającego w SWZ. 

13. W przypadku gdy inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten 

dokument. 

14. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne 



 

dokumenty zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

15. Formularz oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami, które należy złożyć wraz z ofertą 

należy zaszyfrować. 

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

użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu. 

17. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

wykonawca zrobi folder .zip i go zaszyfruje. 

18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  

z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa",  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (.zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa powinno być sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą 

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

19. W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 



 

od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 roku 

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. 

 

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

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

Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

Sposób oraz termin składania ofert 

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

wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Formularz do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został 

w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 16 sierpnia 2022 roku, do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu. 

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (wykonawca) zobaczy po 

przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres poczty elektronicznej 

użytkownika. Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny 

przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

 

Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi 16 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00. 

2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 



 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. 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. 

 

Sposób obliczenia ceny 

1. Ceną ofertową jest kwota podana w formularzu oferty.  

2. Określa się wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

opisane w SWZ, w tym wszystkie elementy określone w programie funkcjonalno-

użytkowym.  

4. W cenie ofertowej będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez 

wykonawcę.  

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana 

w formularzu oferty. 

6. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 

5 należy zaokrąglić w górę). 

7. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

8. Zamawiający dopuszcza częściowe płatności w wysokości do 80 % ceny ofertowej. 

9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy SWZ, dokonywane 

będą w złotych polskich. 

10. Cena ofertowa podlega zmianie i waloryzacji zgodnie z zapisami wzoru umowy.  

11. Umowa zostanie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia. 

 

 



 

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

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

1) kryterium „Cena” (C) – 60 pkt 

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 

z poniższym wzorem:  

 

Cmax - Co 
x 60 pkt = liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cmax - Cmin 

  

 gdzie: 

 Cmax – cena maksymalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 Cmin – cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 Co – cena oferty ocenianej 

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu zamawiający przyzna ofercie w kryterium „Cena” 60 pkt, 

2) kryterium „Termin realizacji” (T) – 20 pkt 

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie  

z poniższym wzorem: 

 

Tmax - To 
x 20 pkt = liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Tmax - Tmin 

  

 gdzie: 

 Tmax – termin maksymalny punktowany przez zamawiającego (105 dni) 

 Tmin – termin minimalny punktowany przez zamawiającego (100 dni) 

 To – termin zaoferowany w ofercie ocenianej 

Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 105 dni 

(w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie  

z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za 

zaoferowanie terminu realizacji zamówienia wynoszącego 100 dni. Jeżeli wykonawca 

poda termin w niepełnych dniach, zamawiający w celu obliczenia punktów będzie 



 

zaokrąglać ten termin w górę do pełnych dni (np. przy zaoferowaniu czasu 100,5 dnia 

do obliczenia punktów przyjętych będzie 101 dni),  

3) kryterium „Gwarancja” (G) – 20 pkt 

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na wykonane 

roboty i zastosowane materiały. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert 

będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Go - Gmin 
x 20 pkt = liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Gmax - Gmin 

  

 gdzie: 

 Gmax – gwarancja maksymalna punktowana przez zamawiającego (60 miesięcy) 

 Gmin – gwarancja minimalna punktowana przez zamawiającego (36 miesięcy) 

 Go – gwarancja oferty ocenianej 

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały  

nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, 

oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy). Maksymalna liczba 

punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 60 miesięcznej gwarancji. Jeżeli 

wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące, zamawiający do 

obliczenia punktów przyjmie 84 miesiące. Jeżeli wykonawca poda termin w niepełnych 

miesiącach, zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do 

pełnych miesięcy (np. przy zaoferowanym terminie 36,5 miesiąca do obliczenia 

punktów przyjętych będzie 36 miesięcy). Jeżeli wykonawca zaoferuje zróżnicowaną 

gwarancję dla poszczególnych elementów zamówienia, do obliczenia punktów 

zamawiający przyjmie najniższą zaoferowaną gwarancję. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę wynosi 100.  

5. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona według kryteriów opisanych w pkt. 1  

i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną według wzoru: S = C + T + G. 

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 



 

SWZ i otrzyma największą liczbę punktów (S) obliczoną według wzoru opisanego w pkt. 5. 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych 

omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi 

w tekście oferty omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych według kryteriów oceny ofert określonych w SWZ). 

9. Zamawiający uzna, że cena podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez 

względu na sposób jej obliczenia. 

 

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 255 ustawy. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

art. 577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze 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 pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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 pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. 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 

wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 7 do SWZ – 

wzór umowy. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu IX ustawy pt. „Środki ochrony prawnej” (art. 505 – 590). 

2. Środki ochrony prawnej 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. 

3. 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 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 



 

w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu 

prawach 

1. Administratorem danych osobowych jest zamawiający – Dom Kultury w Rybniku-

Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

listownie, na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik 

lub pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@dkboguszowice.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne 

z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 

prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną 

określonych cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy), 

3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 



 

w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego), 

4) prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 

2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie  

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ustawy, zostanie 

udostępniona dokumentacja postępowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 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 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych teczki aktowe będą przechowywane  

w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień 

publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie 

zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków 

zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku 

postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi 

projektu, z którego uzyskano dofinansowanie. 

 

Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia 

wadium 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 

przewiduje obowiązek jego wniesienia 

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy według jego wyboru w jednej lub 

kilku następujących formach: 



 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2), 3), 4) i 5), 

zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie gwaranta 

(poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia 

na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu 

należne. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie  

z 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy dostarczyć do 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego  

w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: kontakt@dkboguszowice.pl.  

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 

zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

 



 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

Informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy, jeżeli zamawiający 

przewiduje odwróconą kolejność oceny 

Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert. 

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Informacje dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy. 

 

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

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

 

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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



 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy  

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. 

 

Załączniki do SWZ 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty. 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5. Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych i usług. 

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

7. Załącznik nr 7 – wzór umowy. 

 

 


