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   FK.3310.4.2022 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na 

Budowę przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1.        Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka, woj. mazowieckie, tel. 
(048) 667-24-74, adres poczty elektronicznej: cesir@warka.pl. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia:  https://cesirwarka.pl/, https://miniportal.uzp.gov.pl. 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.), zwanej dalej także „pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ’. 
 

III.  Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji 

1.  Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

2.  Negocjacje treści ofert:   

a)  nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,   

b)  dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 
oceny ofert, 

c)  mają charakter poufny.  

3.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji:  

a)  może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy nie 
mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach), 

b)  w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, 
a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert, 
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c)  informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza 
ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania 
ofert dodatkowych). 

4.  Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 
oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego 
w zaproszeniu do negocjacji.   

5.  Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu.  

6.  Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji.   

7.  Oferta  dodatkowa,  która  jest  mniej  korzystna  w  którymkolwiek  z  kryteriów  oceny  ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.   

8.  Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji ofert stosując kryterium ceny.  

9.  Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, co najwyżej trzech Wykonawców, 
których oferty nie będą podlegać odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium 
ceny. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższe ceny.    

10.  Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

11.  Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy, Zamawiający będzie kontynuował 
postępowanie. 

12.  Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu.  

13.  Wymagania  dotyczące  sporządzania  i  przekazywania  oferty  określone  w  niniejszej  SWZ 
mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej. 

 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej. 
Przyłącze ciepłownicze zaprojektowano z pojedynczych rur stalowych czarnych ze szwem, 
preizolowanych DN80 (88,8 x 3,2)/160, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez ZUK Sp. 
z o.o. w Warce. Średnicę przewodów dobrano stosownie do deklarowanego zapotrzebowania na 
ciepło (700kW).  

Rury z który wykonana będzie sieć spełniają następujące wymagania:  
- posiadają atestowaną stalową rurę przewodową ze szwem wzdłużnym.  
- izolację cieplną stanowi sztywna pianka poliuretanowa  
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- współczynnik przewodności cieplnej dla rur:  
λ50 ≤ 0,024 W/m•K, dla kształtek i armatury  
λ50 ≤ 0,028 W/m•K , przy gęstości pianki ρPUR>60kg/m3.  
- płaszcz osłonowy z PE spełnia wymagania normy PN-EN 253,  
- elementy preizolowane posiadają wbudowany system alarmowy impulsowy,  
- producent rur i kształtek i innych elementów dla systemu rur preizolowanych posiada certyfikat 
ISO9001.  
Projektowane przyłącze łączy się z osiedlową siecią preizolowaną za pomocą łuków preizolowanych. 
Przyłącze ciepłownicze wyposażone będzie w impulsową instalację alarmową. 
 
Wymagania ogólne: 
Niniejszą inwestycje należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na 
podane jednostki obmiarowe.   
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu 
drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach 
i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać 
osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności 
cywilnej.  
Integralną częścią specyfikacji jest projekt, który określa parametry techniczne, jakościowe z 

odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń 

technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty. 

Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą 

podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć.  

Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony 

w przedmiarze oraz zakres prac określony w SWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną 

i przepisami ustawy Prawo budowlane . 

Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. 

Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze 

względu na ryczałtowy sposób wynagradzania, będzie miał również charakter informacyjno-

pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przedmiarem, SWZ. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w 

złożonych przez oferentów kosztorysie ofertowym. Załączony kosztorys ma charakter informacyjno- 

pomocniczy. 

Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające z dokumentacji, SWZ, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do 

wykonania zadania.   

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do 

urządzeń/rozwiązań/materiałów projektowych. W wypadku złożenia oferty na 
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urządzenia/rozwiązania/materiały równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 

oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak 

parametry urządzeń/rozwiązań projektowych. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji muszą być udokumentowane załączonymi do oferty 

obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. 

Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych 

urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.  

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 10 i dołączone  do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny 

równoważności proponowanych rozwiązań. 

Oferta Wykonawcy, w której zostanie stwierdzone, iż zaproponowane rozwiązania nie są 

równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. z art. 226 ust. 1, pkt 5. 

Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz 
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.),  w tym wykaz długości wybudowanych 
sieci dla poszczególnych rodzajów materiałów i średnic. Powyższe materiały dołączy do 
dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Wykonawca opracuje harmonogram 
finansowo- rzeczowo- terminowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego. 
Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. 
W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, jednostki których 
udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warce.  
 
Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w §4 ustęp 2 projektowanych 
postanowieniach umowy - zał. Nr 3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w dokumentacji projektowej.  
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

  Główny przedmiot:  45000000-7  Roboty budowlane 
  Dodatkowe:          45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

                               45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
                                  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
                                  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
                                                      

V.  Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 
 
 



 

5 
 

VI.  Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:  
- 5 miesięcy od podpisania umowy. 
 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez 
Zamawiającego i dotyczą: 

1. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia warunku. 

1.1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji 
zamówienia:  

Wymagane osoby to: 

- Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje:  
•  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, liczone od 
dnia uzyskania uprawnień. 
•  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
•  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, 
•  wykształcenie wyższe. 

 
Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt c) 
SWZ. 

 

VIII.  Podstawy wykluczenia 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy pzp, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1.  W art. 108 ust. 1 ustawy pzp, tj.  

1.1.1 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 dnia           
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 
ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054). 
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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)  powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,  

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1.1.2. 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 1.1.1.;  

1.1.3. 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;  

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mając na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;  

1.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  
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1.2.  W art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, tj.  
1.2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
2.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 

IX.  Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw wykluczenia (Podmiotowe środki dowodowe) 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 
do SWZ). 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.   

3. Zamawiający 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. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

a)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ). 

b)  Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (wg załącznika nr 4 do SWZ - Wykaz osób). 
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UWAGA: 

1)  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie 
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2)  Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

3)  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

4)  W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, tj. w ust. 4 pkt b) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

5)  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

6)  W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów  lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 
 

X.  Poleganie na zasobach innych podmiotów 
1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają prace zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia, 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 
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ). 

4.  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 zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  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. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 
SWZ, 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 (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2A 
do SWZ). 

 

XI.  Podwykonawstwo 

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

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

3.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez wykonawcę firm 
podwykonawców (jeżeli są już znani na tym etapie). Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu 
Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 

XII.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie 
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to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy 
(załącznik nr 7 do SWZ). 

4.  Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XIII.  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, strony www.cesirwarka.pl 
oraz poczty elektronicznej cesir@warka.pl. 
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: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały 
opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  
4. Wykonawca  przystępując  do  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego,  akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie miniPortalu 
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.   
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 
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. 
7. 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). We  wszelkiej  korespondencji  
związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy  posługują  się  numerem  
ogłoszenia  (BZP).  Zamawiający  może  również komunikować  się  z Wykonawcami  za  pomocą  
poczty  elektronicznej, email: cesir@warka.pl. 
8. 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 w/w dokumentów  
elektronicznych  oraz  cyfrowych  odwzorowań  dokumentów  za  pomocą  poczty elektronicznej, na 
adres email: cesir@warka.pl. 
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9. Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  cyfrowych  odwzorowań dokumentów 
oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji 
oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych oraz  środków  komunikacji  
elektronicznej w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2452). 
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
11. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

Sylwia Jałocha - w sprawach proceduralnych, tel. +48 665 12 68 
Szymon Cieślak  – w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 502 077 243 
 

XIV.  Termin związania ofertą  

1.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
16.03.2022r., 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  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 ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę  pisemnego oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu związania 
ofertą. 

 

XV.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.   

2.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie miniPortalu. 

3.  Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

4.   Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:   

−  wykonawcy,   
−  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,   
−  podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub   
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−  podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

6.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

7.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  
papierowej,  o  
którym mowa w pkt. 5, dokonuje w przypadku:   

−  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających umocowanie  do  
reprezentowania  -  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie ubiegający  się  o  
udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub podwykonawca, w zakresie  
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  
−  innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  
papierowej,  o którym mowa w pkt. 5, może dokonać również notariusz.   

9.  Podmiotowe  środki  dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  niewystawione  przez  
upoważnione  podmioty,  oraz pełnomocnictwo  przekazuje  się  w  postaci  elektronicznej  i  
opatruje  się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym. 

10.  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego zasoby niewystawione  
przez  upoważnione  podmioty  lub  pełnomocnictwo,  zostały  sporządzone  jako  dokument  w  
postaci  papierowej  i  opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  albo  podpisem  zaufanym  
albo  podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

11.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  
papierowej,  o którym mowa w pkt. 9 dokonuje w przypadku:   

−  podmiotowych środków  dowodowych  -  odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  w  
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  
− oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby -  odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia;  
−  pełnomocnictwa - mocodawca. 
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12.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
może  dokonać również notariusz. 

13.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie,  o  którym  mowa  wyżej,  należy  rozumieć  dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający  
zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez  konieczności  bezpośredniego  dostępu  do 
oryginału. 

14.  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 (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 
Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na 
ofertę.  

15.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz  z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „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 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 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 pzp.   

16.  Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SWZ). 

17.  Do oferty należy dołączyć:  

a)  oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (wg wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 2 do SWZ), 

b)  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie 
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

c)  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 
SWZ) - jeżeli dotyczy, 

d)  pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
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poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

e)  pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f)  Kosztorys ofertowy sporządzony według załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 8 do 
SWZ). 

18. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

19.  Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.   
 

XVI.  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. Sposób  
złożenia  oferty  opisany  został  w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy 
złożyć na adres ePUAP Urzędu Miejskiego w Warce /23c59tyhal/skrytka. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2022 r., do godz. 10:00.  

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.   

 

XVII.  Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2022r., o godzinie 10:30. 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.  
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3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.        

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,  

b)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach,  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

XVIII.  Sposób obliczenia ceny 

1.  Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ), jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2.  Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.  

3.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SWZ, 
w szczególności określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i projektowanych  postanowieniach  
umowy.   

4.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5.  Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania 
ofert.  Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i 
usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli 
nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 
223 ust. 2 pkt 3 pzp).   

6.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

7.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

8.  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 
wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

9.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
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(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć.  

10.  W ofercie, o której mowa w ust. 8, Wykonawca ma obowiązek:  

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

b)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  

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

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

 

XIX.  Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
Ofert 

1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował 
następujące kryteria oceny ofert: 

Cena (C) – 60 pkt 
Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) – 40 pkt 

 
a)  Opis kryterium „cena” (C)  

•  Kryterium „cena” będzie oceniane w oparciu o ceny ofert brutto. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma maksymalną ilość (60) punktów. Ocena punktowa (C) pozostałych ofert dokonana zostanie 
zgodnie ze wzorem: 
 

             
 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

•  Ocena kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanej ceny ofertowej wskazanej                               
w złożonym Formularzu ofertowym. 
 
b)  Opis kryterium „okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

i urządzenia” (G)  

•  Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca może zaoferować dłuższy od wymaganego okres 
gwarancji, jednak nie dłuższy niż 60 m-cy. 

 
gdzie:      Cmin – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert; 

Co – cena ocenianej oferty; 
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•  Kryterium „okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” 
będzie oceniane w oparciu o długość wydłużonego powyżej wymaganego przez Zamawiającego,              
36 miesięcznego okresu gwarancji, liczonego w pełnych miesiącach. 
 

•  Ocena punktowa (G) ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
 
 
             
 
 
 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

•  Ocena kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanej w pkt 3 Formularza Ofertowego 
długości okresu udzielonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru robót. 
•  W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do 
oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. 
•  W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, 
Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie 
oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę 
odrzuci. 
 
2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów (P) obliczoną według następującego wzoru: 
 
              P = C + G  
 
gdzie: C –  ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 
G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji na roboty budowlane oraz  
zamontowane materiały i urządzenia” 
 
3.  Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

5.  W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na 
zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę, ocenie podlegać będzie oferta 
Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany 
wynikającej z oferty dodatkowej. 

6.  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ.  

gdzie: Gmax – gwarancja maksymalna; 
       Gmin – gwarancja minimalna; 

                 Go      – gwarancja oferty ocenianej; 
            
 

.40
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7.  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.  

8.  W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, 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. 

9.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę 
najkorzystniejszą. 

 

XX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

XXI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII.  Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne na części, 
ponieważ ze względów technicznych oraz organizacyjnych tworzy nierozerwalną całość. 
 
XXIII.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1                
pkt 7 i 8 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 
 

XXIV.  Zatrudnienie przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 95 

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy: 

a) roboty ziemne (wykopy)  

b) prace montażowe (przyłącze) 

 (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 

podwykonawcy).  

2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
zawarte są w § 14 projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ). 

 

XXV.  Dodatkowe informacje 

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5.  Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
6.  Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp. 
7.  Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. 
 

XXVI.  Umowa 

Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy.  
 

XXVII.  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 
pzp, 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 ust. 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 ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 
3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem 
ewentualnych nowych propozycji przedstawionych w ofercie dodatkowej.  

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 
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badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 
postępowanie.  

 

XXVIII.  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 pzp.   

2.  Odwołanie przysługuje na:  

a)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

b)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

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” pzp. 

 

XXIX.  Ochrona danych osobowych 

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: 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce  
ul. Warszawska 45 

05-660 Warka 

cesir@warka.pl 
 
�  inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce został 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych 
z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na 
adres skrzynki e-mail: mnasiadek2@gmail.com. 
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�  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 
�   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy pzp;   
�   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
�   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 Pani/Pan: 
−   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 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. 

 
 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 



 

22 
 

Załączniki: 

1.  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1  

2.  Oświadczenie (Wykonawca) – Załącznik nr 2  

3.  Oświadczenie (Podmiot) – Załącznik nr 2A  

4.  Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3 

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia – Załącznik nr 4 

6.  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 5 

7.  Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 6  
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