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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Województwo Śląskie ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,  NIP: 9542770064 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą przy ul. Kozielska 19, 

47-400 Racibórz. Pełnomocnikiem Zamawiającego upoważnionym na podstawie art. 37 ust. 2 

ustawy Pzp do przeprowadzenia postępowania jest: 

 
ENERGIA OPTIMUM SP. Z O. O. 
UL. ZACISZNA 8/9, 43-384 JAWORZE  
NIP 937-26-45-436 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: biuro@eopt.pl 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt 
NR TELEFONU: +48 601 066 162 

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 
PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz 
w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania 
się zostały przez Zamawiającego umieszczone w Rozdziale XI. 

Uwaga: Dokument zawiera aktywne łącza pozwalające nawigować wewnątrz dokumentu 
lub przechodzić do stosownych stron internetowych. Łącza te oznaczone są jako tekst 
podkreślony i wytłuszczony. 

II. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Energia Optimum Sp. z o. o., ul. 
Zaciszna 8/9, 43-384 Jaworze, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: biuro@eopt.pl, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy PZP, 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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, 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
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7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku mogą zostać Państwo 
zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy RODO,  

9) nie przysługuje Państwu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

10) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

III. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt zakładka „Postępowania” 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
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IV. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem umowy jest wykonanie, na podstawie dokumentacji zawartej w Załączniku 
nr 1 do niniejszej SWZ robót budowlanych, polegających na remoncie (malowaniu) 
elewacji budynku B Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu wraz z robotami towarzyszącymi. 

2) Zakres robót obejmuje w szczególności: 
a. zdemontowanie wszystkich elementów i urządzeń mocowanych do elewacji (krat, 

lamp, kamer). Istniejące na elewacji instalacje natynkowe poprowadzić w bruzdach, 
b. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
c. rozbiórka istniejących schodów na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych 

żelbetowych wraz z okładziną granitową, 
d. wzmocnienie konstrukcji murowej ścian podłużnych, 
e. rozbiórka istniejącego zsypu na elewacji tylnej, częściowe zamurowanie otworu 

drzwiowego z piwnicy do wysokości terenu wraz z montażem okna oraz kraty 
stalowej, całkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie i odtworzenie tynku 
cementowego ściany piwnicznej w obrębie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem 
hydroizolacji, 

f. zabezpieczenie instalacji przechodzących przez zsyp za pomocą pokryw łupinowych 
na ławie betonowej, uzupełnienie terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni 
z kostki betonowej prostokątnej wraz z zabezpieczeniem instalacji zewnętrznej, 

g. wymiana obróbek blacharskiej w obrębie okien/gzymsu II piętra oraz zadaszenia nad 
wejściem głównym na tytanowo – cynkowe, 

h. likwidacja istniejących krat okiennych i zabezpieczeń na parterze i piętrze, montaż 
nowych zabezpieczeń we wszystkich oknach parteru i piętra (poza klatką schodową) 
w postaci dwóch profili prostokątnych 40x20 ze stali nierdzewnej, 

i. renowacja elewacji frontowej - oczyszczenie wstępne z kurzu i zabrudzeń 
powierzchniowych, ocena stanu tynku, skucie luźnych i odspojonych tynków, 
czyszczenie ciśnieniowo – ścierne elewacji, uzupełnienie ubytków tynku oraz 
istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych, 

j. malowanie farbami silikonowymi oraz powłoką antygraffitową ścian zewnętrznych 
elewacji zgodnie z zawartą dokumentacją, 

k. montaż elementów uprzednio zdemontowanych. 
3) Szczegółowy zakres wymagań dotyczących realizowanego zadania, zawarty jest 

w Załączniku nr 1 do SWZ zawierającego następujące dokumenty: 
a. AB STWiOR; 
b. AB Opis techniczny; 
c. AB Rysunki techniczne; 
d. AB Przedmiar robót. 

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 
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45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań; 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45442110-1 Malowanie budynków; 
45443000-4 Roboty elewacyjne; 
45443000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

5) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić roboty budowlane zgodnie z wymaganiami 
postawionymi w ww. dokumentach, zgodnie z Umową, zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo budowlane i w oparciu o procedury bezpiecznego wykonywania robót. 

6) Wykonawca zobowiązany jest przygotować przed rozpoczęciem robót następujące 
dokumenty: 
a. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej; 
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz); 
c. projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami projektu organizacji 
robót oraz w zgodzie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki 
towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców 
produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający 
opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

9) Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji, pod 
warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych 
i technologicznych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego oraz pozostające 
w zgodności z obowiązującymi wymaganiami dla tych towarów zawartymi w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach. 

10) Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności 
w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1320 z późn. zm.) - na rzecz Wykonawcy lub 
podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które 
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót dotyczących prac 
demontażowych, montażowych, ogólnobudowlanych. 

11) Wymóg wskazany w ust. 10 nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, 
wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe 
i podobne oraz osób sprawujących samodzielne funkcje projektowe i nadzorcze 
w budownictwie. 
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12) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na wniosek Zamawiającemu, przed 
rozpoczęciem prac wymagających zatrudnienia osób wskazanych w ust. 10, dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie tych osób, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy są 
zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
2207, z późn. zm.). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że czynności wymienione w ust. 10 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 10, przez cały okres obowiązywania umowy 
z Wykonawcą, poprzez wezwanie do okazania w szczególności zanonimizowanych 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek ubezpieczenia i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. Informacje takie 
jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar   etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wezwanie do okazania dokumentów może 
nastąpić bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższe uprawnienie dotyczy 
również możliwości kontroli podwykonawców. 

14) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 10 określone zostały 
w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy. 

 
Zamawiający informuje, że: 

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

16) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
17) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
18) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 
19) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8. 
20) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
21) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej. 
22) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

VI. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości podziału zamówienia na części. 
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VII. Przedmiotowe środki dowodowe 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków 
dowodowych. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienia powinno zostać zrealizowane w okresie wakacji letnich tzn. od 25.06.2022 do 
30.11.2022. 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1) Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) 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; 

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; 

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 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

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

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, lub Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 
mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę. 

5) W celu skorzystania z zapisów pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 
stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 3.  

X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą 
starannością wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
renowacji elewacji o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto. 

ii. skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowaną 
osobę/osoby posiadającą/ce posiadającym uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w przypadku większej liczby osób 
Wykonawca wskaże, która z tych osób będzie pełniła funkcję kierownika 
robót. 

2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do 
których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Załączniku nr 5 
oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. 

Podwykonawstwo 

1) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 
wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiednio Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Oferty. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
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danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do 
przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3) Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, na mocy której 
odpowiednio podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

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

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć 
wraz z ofertą. 

1) Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu oferty. 

2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

3) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy 
z Wykonawców. 

5) Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy 
czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 
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6) Pełnomocnictwo złożone w sytuacji: 
a. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo 

do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

b. podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez 
osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru 
sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego 

7) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany  
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych 
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:  

a) oświadczenia 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 2019 r. poz. 
369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie; 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, posiadających uprawnienia wskazane w Rozdziale X ust. 1, pkt 2, lit. 
d, tiret ii oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
wymienionych w niniejszym rozdziale, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem 
oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 
ust 1 pkt 5 ustawy. 

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

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt zakładka „Postępowania”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
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2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, 
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty 
elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: biuro@eopt.pl 

4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

6) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych 
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej 

- kodowanie UTF8, 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

XIII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Leszek Rojczyk, tel. 601 066 162, mail: 
biuro@eopt.pl 

XIV . Wyjaśnienie treści SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 2. 

5) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 
o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł; 
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 

3) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Pełnomocnika Zamawiających: Getin Noble Bank S.A. nr rachunku: 27 1560 1111 2107 
2262 4156 0001 z adnotacją: „Wadium Nr sprawy: EO/EI/006/2022. W przypadku 
wnoszenia wadium w pieniądzu, za wniesione skutecznie zostanie uznane jedynie w 
przypadku wpływu pieniędzy na ww. rachunek bankowy przed upływem terminu składania 
ofert. 

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 
pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej. Pod pojęciem oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
należy rozumieć dokument wygenerowany elektronicznie i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania gwaranta, jako 
wystawcy tego dokumentu. 

6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne 
i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie 
gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin 
obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą. 

XVI. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.06.2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień 
ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.  

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

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ. 

5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 
oferty. 

6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu,  
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 
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XVII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego w SWZ 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na podstawie załączników stanowiących 
integralną część niniejszego SWZ. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza 
to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie 
z określoną reprezentacją. 

2) Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, 
w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione 

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć 
podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby 
plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający 
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

6) Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (sporządzonego 
uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub 
notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie 
pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 
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7) Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 

8) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

9) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

10) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca aby zebrać dokumenty 
w jeden skompresowany plik o rozszerzeniu: .zip. 

11) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie. 

12) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument 
elektroniczny przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca), przekazuje się ten dokument. 

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

14) 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 „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 ustawy. 

15) W zakresie nieuregulowanym SWZ, 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. 
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16) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

17) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
18) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to 
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty. 

XVIII. Sposób obliczania ceny oferty 

1) Wartością oferty jest wartość brutto za realizację całego zamówienia. Cena oferty musi 
zawierać wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia - wraz z podatkiem VAT, być 
wyrażona  w złotych polskich, podana cyfrowo, winna zawierać wszystkie zastosowane 
przez Wykonawcę upusty i rabaty. 

2) Wykonawca dokona wyceny oferty uwzględniając wszystkie koszty jakie będzie musiał 
ponieść w związku z realizacją zadania oraz marżę własną mając na uwadze, że cena 
ofertowa jest ceną zryczałtowaną i nie będzie podlegała zmianie. 

3) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę – zobowiązany jest on do 
wkalkulowania w cenę wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.  

4) Obliczenia należy wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.   

XIX. Sposób i termin składania ofert 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt zakładka „Postępowania” na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 16.05.2022 do godziny 10:00 

2) W skład dokumentów składanych jako oferta wchodzą: 
a) Formularz ofertowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SWZ; 
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o treści zgodnej z 

Załącznikiem nr 4 do SWZ; 
c) Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu o treści 

zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (jeśli wymagane); 
d) Pełnomocnictwo (jeśli wymagane); 
e) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo 
informację gdzie Zamawiający może w sposób bezpłatny i ogólnie dostępny uzyskać 
informacje pozwalające zweryfikować upełnomocnienie osób podpisujących ofertę 
do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na 
każdym załączonym pliku osobno. 

5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
http://platformazakupowa.pl/
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się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

XX. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 o godz. 10:10  
2) W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5) Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 
6) 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 zawartych w ofertach. 

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

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1. Cena brutto oferty – waga kryterium: 60% 
2. Okres realizacji zakresu renowacji – waga kryterium 20% 
3. Warunki rękojmi – waga kryterium 20%.  

2) Zamawiający obliczy punkty wynikające z ustalonych kryteriów dla każdej oferty zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Kryterium 
Wartość 

maksymalna 
[pkt] 

Sposób obliczania kryterium 

Cena brutto oferty 60 
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto 
oferty badanej*60 

Okres realizacji 
zakresu renowacji* 

20 
Najkrótszy Okres realizacji zakresu renowacji w 
złożonych ofertach / Okres realizacji zakresu 
renowacji oferty badanej*20 

Warunki rękojmi 
(Minimalny okres 
rękojmi wynosi 24 
miesiące) 

20 

za okres rękojmi: 
24 miesiące – oferta otrzyma 0 pkt 
36 miesięcy – oferta otrzyma 5 pkt 
48 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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60 miesięcy – oferta otrzyma 15 pkt 
okres dłuższy niż 60 miesięcy – oferta otrzyma 
20 pkt 

/* Najkrótszy Okres realizacji zakresu renowacji uwzględniony w kryterium (podany w dniach) 
wynosi 40 dni, najdłuższy Okres realizacji zakresu renowacji wynosi 63 dni. W przypadkach, kiedy 
Wykonawca poda w Formularzu ofertowym dłuższe lub krótsze terminy Zamawiający przy ocenie 
oferty przyjmie do wyliczeń podane powyżej wartości. 

Sposób oceny ofert 
1) Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie poda Okres rękojmi krótszy niż 24 miesiące lub 

Okres realizacji zakresu renowacji dłuższy niż 63 dni – oferta tego Wykonawcy zostanie 
odrzucona. 

2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, bez możliwości 
negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych 
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 

Jawność postępowania. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że 
oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, które mają 
charakter poufny).  

Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 255 ustawy PZP. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy 

1) Z wybranym Wykonawcą, zawarta zostanie umowa, której wzór stanowi Załączniku Nr 2 
do SWZ. 

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

3) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny brutto oferty. 
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4) Przy zawieraniu umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia 
następujących dokumentów: 

a. Polisa OC; 
b. Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę; 
c. Kopia uprawnień osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1) Projekt umowy na podstawie której będzie realizowany przedmiot zamówienia zawarty 
jest w Załączniku nr 2 do SWZ. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

3) Szczegółowe postanowienia możliwych do wprowadzenia zmian w umowie, określające 
ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zawiera §14 Załącznika nr 2 do SWZ 
(Projekt umowy). 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1) Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).  

2) 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 niniejszej ustawy.  

3) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp. 
4) Wszelkie informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej uregulowane zostały 

w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

XXV. Spis załączników 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy z Wykonawcą 
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie występujących w 

postępowaniu   
6) Załącznik nr 6 – Formularz Ofertowy 
 
 


