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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

Rozdział 1 - Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  

32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42 

tel. 12 389 10 91 

e-mail: cezary.bejm@cksir-skala.pl  

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia https://cksir-skala.pl/zamowienia-publiczne  

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

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

zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). 

Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu 

budynku Domu Kultury w Skale w ramach zadania pn.  Rewitalizacja istniejącego budynku Domu 

Kultury (wchodzącego w skład Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

- wymianę pokrycia dachowego wraz z oknami dachowymi,  

- tynkowanie kominów,  

- wymianę obróbek blacharskich,  

- wymianę rynien i rur spustowych, 

- remont, wymianę instalacji odgromowej. 

3. Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 8 do SWZ – Opis 

techniczny oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45261910-6 Naprawa dachów 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45422000-1 Roboty ciesielskie 

5. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 

usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. 

mailto:cezary.bejm@cksir-skala.pl
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W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

7. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za 

wady na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

Okres gwarancji jakości i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały określone 

w rozdz. 14 SWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

10. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez tego wykonawcę podwykonawca robót 

budowlanych, zatrudniał do realizacji robót budowlanych osoby na umowę o pracę. Wymóg 

zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wszystkich czynności w zakresie realizacji robót 

budowlanych, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) i dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót remontowych ww. budynku 

Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych.  

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienie tych wymagań, a także pozostałe postanowienia w tym zakresie są zawarte 

w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ. 

Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 

30 listopada 2021 r. 

2. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

Rozdział 5 – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:  

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną 

robotę budowlaną o wartości robót nie mniejszej niż 50 000, 00 zł brutto, obejmującą 

remont dachu. 

Uwaga: W przypadku gdy uprzednio wykonane zamówienie na roboty budowlane obejmuje 

szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, w celu zastosowania jednakowych kryteriów 

oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby wyodrębniona 

została wartość faktycznie wykonanych robót w zakresie jak wyżej brutto. Tak wyliczona 

wartość zrealizowanych robót winna spełniać ww. warunek. 

b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Uwaga: Wykonawca winien wykazać się osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi 

przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi 

wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym 

upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 

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

doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne 

wykonają poszczególni wykonawcy. 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

7. 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. 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

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

uznać, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

Rozdział 6 – Podstawy wykluczenia z postępowania 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

Rozdział 7 – Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia (informacja o podmiotowych środkach dowodowych). 

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

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

z postępowania – stanowiące załącznik do 2 SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 

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

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

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

powołuje się na jego zasoby. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o barku podstaw do 

wykluczenia, o którym mowa w ust. 1, 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
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wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

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

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

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

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

Rozdział 8 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także 

wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

Informacje ogólne 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu miniPortalu, który 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - adres e-mail: cezary.bejm@cksir-

skala.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

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

do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za 

pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia 

wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Identyfikator ID dla danego postępowania przyjmuje postać: 8bee2c7d-e241-4e1b-96f6-

a17e252c80c1 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:cezary.bejm@cksir-skala.pl
mailto:cezary.bejm@cksir-skala.pl
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8. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Złożenie oferty 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

13. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

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

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

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

14. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

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

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz 

do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

19. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 19 adres e-mail. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

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

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

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

20. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Cezary Bejm – Dyrektor CKSiR. 

Rozdział 9 – Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział 10 – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16.07.2021 r., 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

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

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

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Rozdział 11 – Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdz. 13 SWZ, 

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu 

oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do 

podmiotów udostępniających zasoby, 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa 

o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 

z uwzględnieniem zapisów rozdz. 9 ust. 4 i 5 SWZ, 

6) zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w rozdz. 5 ust. 7 SWZ, w przypadku, gdy 

wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli 
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prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w pkt. 2), 

7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 SWZ. 

2. Ofertę (dokumenty składające się na ofertę) po rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawcą przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie 

dokumentu, który go dotyczy, 

- w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7), 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy 

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

- w przypadku oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7), zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
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5. Zobowiązanie, o którym mowa w roz11dz. 5 ust. 7 SWZ powinno być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

Rozdział 12 – 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. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2021 r., do godz. 1000 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie sukcesu 

po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, aby 

zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź 

wycofaniu oferty.  

6. 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 dostępnej na miniPortalu.  

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

wycofać złożonej oferty. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2021 r., o godz. 1100. 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

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

odszyfrowania. 

10. Ponieważ otwarcie ofert będzie następować przy użyciu systemu teleinformatycznego 

to Zamawiający informuje, że w przypadku awarii tego systemu powodującej brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

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

prowadzonego postępowania. 

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

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

13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. 
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14. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 

Rozdział 13 – Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Przedmiar robót/Kosztorys 

Ofertowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. Wyliczoną w oparciu o Kosztorys ofertowy cenę brutto 

należy wpisać do Formularza Oferty. 

2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji 

wyszczególnionych w Przedmiarze robót/Kosztorysie ofertowym. Wykonawca określi ceny 

jednostkowe netto oraz wartość netto dla wszystkich pozycji dla których podano ilości. 

3. Wyliczone w Kosztorysie ofertowym wartości neto za wykonanie poszczególnych pozycji należy 

zsumować w pozycji „Razem netto”. Obliczoną w ten sposób wartość należy powiększyć o kwotę 

podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość oferty brutto. Obliczone w ten sposób „Razem brutto”, 

należy następnie przenieść do Formularza ofertowego.  

4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie 

technicznym. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Kosztorysie 

ofertowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych 

poszczególnych pozycji opisanych w Kosztorysie ofertowym 

5. Cena oferty oraz ceny określone w kosztorysie ofertowym powinna być wyrażona w złotych 

polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późń. zm), Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która 

z godnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

Rozdział 14 – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

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

oceny ofert: 

Cena – waga 60 pkt, 

Okres gwarancji i rękojmi – waga 40 pkt 

2. Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 90 pkt., a każdej 

następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  

C = ( Cnaj/Co ) x 60 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie 

Cnaj – najniższa cena brutto z ocenianych ofert  

Co - cena brutto badanej oferty 

3. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 
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Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożone przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

Maksymalna liczba punktów 40. 

W ramach kryterium Wykonawca deklaruje okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach: 

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi spośród ofert ocenianych przyzna 

40 pkt., a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, 

według wzoru: 

G = Gbad - Gmin / (Gmax -Gmin) x 40 pkt 

G – liczba punktów przyznana danej ofercie 

G bad – okres gwarancji i rękojmi podany w miesiącach przez Wykonawcę w badanej ofercie 

G max – maksymalny okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ustalony z góry przez Zamawiającego, 

tj. 60 miesięcy.  

G min – minimalny okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ustalony z góry przez Zamawiającego, 

tj. 36 miesięcy.  

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielony ponad 60 miesiące nie będzie dodatkowo 

punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie 

wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzyma 0 pkt 

i nie będzie on podstawiany do wzoru. 

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy lub 

nie podania w ogóle okresu gwarancji i rękojmi oferta będzie podlegać odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w SWZ 

warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów 

przygnanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P= C + G 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy 

złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 253 ustawy. 

Rozdział 15 – Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

następujących dokumentów: 

a) pełnomocnictw, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub 

pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również 

o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w rozdz. 16 SWZ. 
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Rozdział 16 – Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 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 dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 

299). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek wskazany 

przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych 

dopuszczanych formach, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu 

najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 

30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Rozdział 17 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści przełożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której 

dokonano wybór wykonawcy, w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy. 
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Rozdział 18 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,  

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

obowiązany na podstawie ustawy.  

3. 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, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

Rozdział 19 – Pozostałe informacje niezbędne dla prowadzonego postępowania 

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zakres i specyfika zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który 

przejmie na siebie odpowiedzialność i ryzyko za całe zadanie. Podzielenie zamówienia na części 

powodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności z koordynacją działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególny zakres zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu całego zamówienia. Dokonanie podziału na części stanowiłoby utrudnienie dla 

efektywnego wydatkowania środków oraz terminowego wykonania zadania. 

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

Pzp.  

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

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez 

wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych, rozliczenia będą dokonywane 

w złotych polskich. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy. 

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

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są 

już znani. 
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11. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

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

Rozdział 20 – Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. 

▪ w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Paweł Chochół - 

pchochol.priv@gmail.com lub telefonicznie: tel. 606 487 587. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami 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;  

▪ 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;  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

▪ Posiada Pan/Pani:  

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

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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.  

- 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, przy czym 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 

mailto:pchochol.priv@gmail.com
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państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

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

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

▪ nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 

Rozdział 21 – Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 5 – Wykaz robót 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 – Opis techniczny 

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy 


