
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 1 z 27 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

SWZ w przedmiocie zamówienia: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 
 
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/TP/2312/20/1499/2021 
 
 
tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji (wariant 1) zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U.2021.1129)- poniżej 214 000 euro. 
 
 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 
Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych     
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu: 

- zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01-09-2021 r., numer ogłoszenia: 
2021/BZP 00166389/01 zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce 
Zamówienia publiczne, 

- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania: 43faf20a-3447-4e4c-b2c7-5eb5cf8621c4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ZATWIERDZAM: 
dr inż. Jarosław Niedojadło, prof uczelni– Rektor PWSZ w Elblągu 
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(podpis) 
 

Elbląg, dnia 01-09-2021r. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  
 
1. Nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (PWSZ w Elblągu) 

2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko- mazurskie, Polska 

3. Adres do korespondencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Dział Zamówień Publicznych, ul. 
Wojska Polskiego 1, pok. 216 / 215, 82-300 Elbląg 

4. REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793 

5. Numer telefonu: (055) 6290505 

6. Adres poczty elektronicznej: zp@pwsz.elblag.pl 

7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/, www.pwsz.elblag.pl     

8. Godziny pracy: 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku. 

9. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pwsz.elblag.pl     

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROCEDURZE 

1. 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 (Dz.U.2021.1129) – dalej PZP. 

2. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SWZ wraz z załącznikami do niej, 
wymienionymi w rozdziale XXII oraz zgodnie z ustawą PZP.  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP oraz aktów Wykonawczych wydanych 
na jej podstawie nie stanowią inaczej. 

4. W niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a 
Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zasady komunikacji elektronicznej określa 
w szczególności rozdział VIII i X SWZ. 

5. Ilekroć w niniejszej SWZ i załącznikach do niej jest mowa o: 
a) ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129), 
b) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2020.1740 z późn. zm.),  
c) ustawie o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2020. 106 z późn. zm.), 
d) Kodeksie pracy- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020. 

1320 z późn. zm.), 
e) Prawie budowlanym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2020.1333 z późn. zm.), 
f) rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 z późn. zm.), 

g) rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.), 

h) rozporządzeniu w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
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dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.), 

i) rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.), 

j) ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 z późn. zm.), 

k) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na 
rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, 

l) ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.) 

m) rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych - należy przez to rozumieć 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415), 

n) rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej - należy 
przez to rozumieć 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 (Dz.U.2020.2452), 

o) ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 z 
późn. zm.), 

p) OPZ - należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ, 
q) projekt - należy przez to rozumieć projekt pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej 
jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura 
dydaktyczna szkół wyższych.     

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, których wartość nie 
przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. 

10. Zamówienia, o których mowa w ust. 9 będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 
określonych w zamówieniu podstawowym w szczególności dotyczących wykonania robót budowlanych i 
instalacyjnych realizowanych w budynku lub jego otoczeniu, określonych w Dokumentacji w tym w 
Przedmiarach Robót stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2.4 SWZ. 

11. Zmawiający zaleca złożenie oferty po dokonaniu wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy ustalać 
telefonicznie z kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego,  tel. 0-55 629-05-66. Brak udziału w wizji 
lokalnej nie niesie sankcji wynikających z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP. 

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN), Zamawiający 
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 
95 ustawy PZP, tj. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu pracy (przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
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określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem) 

1) Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia tj. pracownicy fizyczni oraz pracownicy niższego szczebla technicznego odpowiedzialni za 
organizację i realizowanie robót budowlanych. Wymagania te nie dotyczą kierownika budowy, 
kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej 
przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i 
ziemnych i dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych itp. Okres zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących umowę na podstawie umowy o pracę winien 
obejmować cały okres realizacji zamówienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę̨, Podwykonawcę̨ osób wykonujących wskazane w ust. 1 
powyżej czynności, w tym w szczególności:  
1)  oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać́ w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę̨ złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują̨ 
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, Podwykonawcy,  

2)  poświadczoną za zgodność́ z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę̨, Podwykonawcę̨ kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę̨, 
Podwykonawcę̨ składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za wskazany okres rozliczeniowy,  

4) poświadczoną za zgodność́ z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę̨, Podwykonawcę̨ kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę̨ do ubezpieczeń́,  

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika.  
4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, powinny zawierać́  

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię̨ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę̨ zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5) Niezłożenie przez Wykonawcę̨ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę̨, dalszego Podwykonawcę̨ 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę̨, Podwykonawcę̨ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynność, co będzie uprawniać Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 
określonych szczegółowo w Projekcie umowy. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę̨, 
Podwykonawcę̨, Zamawiający może zwrócić́ się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

15. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

16. Zamawiający nie zastrzega ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których 
mowa w art. 94 ustawy PZP, w tym np. mających status zakładu pracy chronionej. 

17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 
art. 60 i art. 121 ustawy PZP. 
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18. Zamawiający, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy PZP, wymaga, aby przedmiot zamówienia jako zamówienie 
przeznaczone do użytku osób fizycznych spełniało wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich 
użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wymagane jest zrealizowanie zamówienia w taki sposób, 
aby osoby fizyczne wymienione powyżej mogły korzystać z niego bez żadnych utrudnień i ograniczeń. 
Szczegółowe wymagania określono w dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do SWZ. 

19. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137. 
1) Inwestycja obejmuje, nadbudowę, przebudowę segmentu „A” obiektu przy Al. Grunwaldzkiej o jedno 

piętro na potrzeby laboratoriów i pracowni modelowania 3D, montażu, programowania i badania dronów, 
wytwarzania prototypowych części dronów, robotyki i mechatroniki, Internetu rzeczy, programowania 
urządzeń mobilnych i eksperymentów z materiałami. Ponadto planuje się wydzielić przestrzeń na 
aktywności studenckie, prowadzące do nabywania kompetencji społecznych (prace zespołowe, gry 
strategiczne, miejsce spotkań i dyskusji kół naukowych, zajęcia z zakresu komunikacji społecznych, 
warsztaty i seminaria studenckie) w ramach przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa. Cała planowana 
powierzchnia użytkowa rozbudowy (w tym komunikacja i toalety) wynosi 1 207 m2, w tym planowana 
powierzchnia dydaktyczna 807,30 m2. Zaprojektowane pomieszczenia są skomunikowane z resztą 
budynku dwiema klatkami schodowymi i windą dla osób niepełnosprawnych. 

2) Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji. 
Projektowany budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele uczelni wyższej. 

- główna funkcja - laboratoryjno-badawcza i dydaktyczna, 
- funkcje pomocnicze - węzły sanitarne, komunikacja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia 

pomocnicze. 
3) Inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przede wszystkim: 

a) W ramach prac rozbiórkowych planuje się: 
• Na zewnątrz budynku:  
- częściową rozbiórkę sieci wodnej, kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową, 
- częściową rozbiórkę nieczynnej sieci eNN kolidującej z projektowaną rozbudową, 
- rozbiórki związane z przebudową istniejącego budynku, 
- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych. 
• Wewnątrz budynku: 
- rozbiórkę fragmentów ścian i stropów kolidujących z nowym układem funkcjonalno-

przestrzennym, 
- demontaż okien i drzwi, 
- rozbiórkę pokrycia dachu wraz z płytami korytkowymi, 
- zmianę posadzki. 

b) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przyjęte w projekcie:  
• Fundamenty: 
- istniejące ławy fundamentowe żelbetowe, 
- projektowane żelbetowe wg projektu konstrukcji. 
• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne:   
- istniejące: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w systemie wielkoblokowym „cegła 

żerańska” (elementy szkolne), ściany zewnętrzne docieplone gazobetonem gr.18cm, budynek 
po termomodernizacji (ocieplony). 

- projektowane: ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M lub fragmentami 
żelbetowe, konstrukcyjne – cegła ceramiczna lub żelbetowe, działowe murowane z cegły 
dziurawki oraz uzupełnienia ścianek szkieletowych g-k, ściany zewnętrzne– dwuwarstwowe 
z cegły ceramicznej gr. 25cm ocieplonej styropianem gr. 20 cm metodą lekką mokrą 

c) Słupy: projektowane słupy żelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji. 
d) Stropy: 

- istniejące stropy pozostają bez zmian, płyty stropowe kanałowe (o różnej nośności), 
- projektowany strop – prefabrykowane płyty sprężone oraz miejscami uzupełnienia płytą 

monolityczną żelbetową. 
e) Klatka schodowa: 
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- istniejąca prefabrykowane elementy wielkopłytowe, 
- projektowana żelbetowa wg projektu konstrukcji. 

f) Dach  
- istniejąca konstrukcja dachu - dach wentylowany: płyty stropowe kanałowe typu I + płyty 

dachowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły dziurawki, ocieplenie 
wełna mineralna 20cm. W ramach termomodernizacji wykonano dodatkowe ocieplenie 
(wstrzyknięty granulat) przestrzeni międzystropowej a także ułożono nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej. Projektuje się rozbiórkę dachu od płyt dachowych korytkowych z 
pozostawieniem płyty stropowej kanałowej. 

- projektowana konstrukcja dachu stalowa wg projektu konstrukcji. 
g) Wymiana stolarki okiennej. 
h) Podciągi, nadproża, słupy, wieńce: 

- prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe– według 
rysunków szczegółowych konstrukcji, 

- nadproża okienne i drzwiowe w istniejących ścianach nadproża z profili stalowych. 
i) Akcesoria dachowe: wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe. 
j) Obróbki blacharskie: 

- rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej, 
- wszystkie obróbki blacharskie utrzymać w tej samej kolorystyce. 

k) Elewacje: cienkopowłokowa wyprawa tynkarska– kolorystyka wg projektu elewacji. 
l) Okna fasadowe: aluminiowe. 
m) Nadbudowa będzie polegała m.in. na: 

- demontażu pokrycia dachowego, 
- nadbudowie klatek schodowych, 
- nadbudowie istniejących kominów, 
- wykonaniu lekkiej konstrukcji ścian i dachu, 
- wykonaniu fasad, stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej, 
- wykonaniu instalacji, 
- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących nadbudowie i połączeniu  

nadbudowy z budynkiem „A”. 
n) Wykonanie stolarki okiennej wewnętrznej i zewnętrznej. 
o) Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 
p) Wykonanie i instalacja schodów, poręczy, balustrad.  
q) Roboty tynkarskie i malarskie. 
r) Wykonanie węzłów higieniczno – sanitarnych. 
s) Wykończenie posadzek, ścian i sufitów. 
t) Schody i balustrady. 
u) Izolacje przeciwwilgociowe  

- izolacje posadzek - 2x papa termozgrzewalna lub inne materiały bitumiczne oraz folia w 
pomieszczeniach mokrych, 

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje się jako typu ciężkiego, 
- izolacja pozioma ścian fundamentowych – papa podkładowa termozgrzewalna, 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych- masa bitumiczna dwuwarstwowo z wtopiona siatką 

zbrojącą, 
- izolacje pionowe istniejących ścian fundamentowych- należy wykonać izolacje pionowe 

odkopując je, oczyszczając i osuszając,  w formie mas bitumicznych dwuwarstwowo, z 
wtopioną siatką zbrojącą w Izolacje termiczne, akustyczne: 

- ścian zewnętrznych ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą, 
- ocieplenie dachu – PIR, 
- ocieplenie podłogi na gruncie – styropian do ociepleń podłogowych gr. 15cm, 
- izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych –  styropian ekstrudowany np. XPS. 

v) Zmiany adaptacyjne – przebudowa w segmencie „A” polegałyby głównie na: 
- wykonaniu na każdej kondygnacji korytarza wzdłuż klatki schodowej głównej w celu 

prawidłowej komunikacji pionowej i połączenia komunikacyjnego z projektowaną windą, 
- wykonaniu nadbudowy obu znajdujących się w segmencie „A” klatek schodowych, 
- wykonaniu robót rozbiórkowych ścian, drzwi nadproży, fragmentów stropów nad klatkami 

schodowymi, 
- korekcie instalacji, 
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- wydzieleniu segmentu „A” jako nowej strefy pożarowej i dostosowanie segmentu do 
obowiązujących przepisów, 

- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących przebudowie segmentu „A” w 
celu utworzenia niezbędnej całości z rozbudową i nadbudową. 

w) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
- instalacje zimnej i ciepłej wody, 
- instalacje kanalizacji sanitarnej, 
- instalacje kanalizacji deszczowej, 
- instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa, 
- instalacje centralnego ogrzewania, 
- wentylacje z rekuperacją, 
- klimatyzacje, 
- instalacje oświetlenia, 
- instalacje gniazd i siły, 
- instalacje uziemienia, 
- instalacje odgromowe, 
- instalacje informatyczną, 
- instalacje SSP. 

4) Prace inwestycyjne w obiekcie przy al. Grunwaldzkiej 137 obejmą również montaż wentylacji wraz z 
rekuperacją jako niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości prowadzenia 
zajęć w ramach procesu kształcenia. Inwestycja pozwoli na odzysk energii cieplnej, tym samym wpłynie 
na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i jest zgodne z politykami horyzontalnymi Unii 
Europejskiej – zrównoważony rozwój. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla pomieszczeń 
dydaktycznych i laboratoryjnych projektowanego piętra obejmuję: 
- centrale wentylacyjną z nagrzewnicą, chłodnicą i układem odzysku ciepła (rekuperacja), 
- agregat chłodniczy do centrali, 
- kanały nawiewne i wywiewne z doborem ilości nawiewanego do pomieszczeń powietrza,  
- nawiewniki i wywiewniki w poszczególnych pomieszczeniach, 
- układ mechanicznej instalacji wywiewnej dla sanitariatów. 
Centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową umożliwiającą schłodzenie nawiewanego do 
pomieszczeń powietrza. Z centralą będzie połączony agregat chłodniczy o mocy chłodniczej dostosowanej 
do potrzeb centrali. Urządzenia zapewnią niezbędną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz 
utrzymanie wewnątrz założonej temperatury. Dzięki obrotowemu wymiennikowi ciepła zamontowanemu 
w centrali wentylacyjnej zapewniony będzie odzysk energii cieplnej zimą oraz chłodu latem. Zakładana 
sprawność odzysku energii cieplnej (chłodu) ma być na poziomie ok. 90 %. 

2. Szczegółowo zakres zamówienia w tym zakres inwestycji, warunki gwarancje i sposób realizacji i odbioru robót 
określony został w: 

a) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ, 
b) Dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ, 
c) Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SWZ. 

3. Wszelkie dokumenty, o których jest mowa w niniejszej SWZ należy traktować, jako wzajemnie objaśniające 
się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały one miejsce, nie będą 
stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych robót ani do zmiany sposobu 
ich wykonania. 

4. W przypadku, gdy w czasie realizacji zamówienia, Wykonawca robót będzie musiał podjąć działania, które nie 
zostały wymienione w niniejszej SWZ i jej załącznikach, a okażą się one niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca niezwłocznie wykona te działania w ramach wynagrodzenia umownego.  

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

6. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości 
usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna 
szkół wyższych. 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 - Roboty ziemne 
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 
44112310-4 – Ścianki działowe 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 16 miesięcy licząc od daty  
podpisania umowy, z zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 2 SWZ. 

V. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,  

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

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej:  
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na 

wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej 
polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż: 
5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),  

- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotowego zamówienia dysponuje kadrą, posiadającą wymagane aktualne uprawnienia i 
doświadczenie w swojej branży, tj.: do realizacji zamówienia posługiwać się będzie co najmniej 
osobami pełniącymi funkcje: 
• kierownika budowy – 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w specjalności, 
w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub 
nadbudowy budynku, w tym co najmniej jednej obejmującej swym zakresem wykonanie 
konstrukcji zawierającej słupy żelbetowe o wysokości minimum 6 m,  

• kierownika robót sanitarnych – 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w 
specjalności, w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub 
przebudowy i/lub nadbudowy budynku , 

• kierownika robót elektrycznych – 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 
3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w specjalności, 
w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub 
nadbudowy budynku,  
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• kierownika robót teletechnicznych – 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 3-letnie  
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w specjalności, w tym 
w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy 
budynku, 

Uwagi dotyczące oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 3 dot. 
zdolności technicznej lub zawodowej: 
- Za budowę lub przebudowę, Zamawiający uzna budowę lub przebudowę w rozumieniu przepisów 

Prawa budowlanego tj. - za budowę – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, - za 
przebudowę – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

- Zamawiający uzna roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. 
Jako zakończenie roboty należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót  

- W przypadku wartości realizowanych robót rozliczanych w innej walucie niż PLN, Wykonawca 
przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, złożenia danego oświadczenia. 

- Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz 
Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 

- Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach 
członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego 
postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( tj. Dz.U.2018.2272). 

- Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane w celu spełniania warunku udziału należy liczyć 
od daty uzyskania wymaganych uprawnień. 

- Zamawiający zezwala na łączenie funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada 
wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 

2. Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 2) lit. a), 
b), c). 

3. Podstawy wykluczenia 
Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ustawy PZP 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) powierzenia 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,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego 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, 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. 

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przepisów określonych w art. 109 ust. 1 
ustawy PZP.    
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę:  
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

2) 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. 

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

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, z zastrzeżeniem 
art. 110 ust. 3. 

7. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia 
oferty. 

4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Udostępnienie zasobów 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3), potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 
ustawy PZP oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 
ust. 2. 

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

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo 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. 

9. Podwykonawstwo 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2) Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 
jeżeli są już znani. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy 
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PZP. Wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Oświadczenie dot. braku podstaw 
wykluczenia (ZAŁĄCZNIK Nr 4) lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

5) Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 stosuje się odpowiednio. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

VI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego 
ZAŁĄCZNIK Nr 4: 
1) Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe- o ile Zamawiający ich wymagał. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z własnym Oświadczeniem 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. 

 
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 według wzoru 
stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności;  

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

d) odpisu 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; 

e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art.109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP według 
wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ. 

2) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty: 

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego 
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 1. 

- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do 
SWZ.  

b) 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; 

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego 
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 2. 

- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do 
SWZ.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych. 

4. 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. 

5. Zamawiający nie wezwie 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. 

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

VII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia przedmiotowym środków dowodowych.  

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu: 
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 15 z 27 

c) poczty elektronicznej pod adresem: zp@pwsz.elblag.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553, 
zp@pwsz.elblag.pl. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Dostęp 
do ww. formularzy Wykonawca może uzyskać ponadto poprzez miniportal UZP za pomocą adresu 
internetowego: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP), dostępnym pod adresem internetowym: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB i uzależniony jest od 
parametrów technicznych systemu ePUAP oraz miniPortalu. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP oraz miniPortalu. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie można wyszukać również 
na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu wybierając/klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej na wyżej podany adres email. 

10. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych . 

11. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym 
zgodnie z niniejszym rozdziałem. 

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 wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ. 

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

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 października 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci 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 oferta. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

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

a) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany 
za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego, 

b) podpis zaufany oznacza podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2021. 670);tj. podpis 
elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: 
- dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w 

systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne,  

- identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, 
- czas jego złożenia. 

c) podpis osobisty oznacza podpis o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2021. 816), t.j. zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za 
pomocą certyfikatu podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer 
PESEL. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

1) Dopuszczalne formaty danych obejmują rozszerzenia pików: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml. 

2) Podpisanie przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, o którym 
mowa w rozdz. IX SWZ, w celu przesłania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod 
ofertą. Podpis na w/w formularzu stanowi jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą 
ale nie muszą skorzystać Wykonawcy przekazując ofertę za pomocą tego systemu. Oferta, która 
została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy PZP. 

3) W przypadku złożenia oferty w formacie danych xml. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert pobierze 
ofertę za pośrednictwem aplikacji "miniPortal" jako zaszyfrowany katalog a następnie  otworzy/ pobierze 
plik za pośrednictwem narzędzia ogólnodostępnego na stronie internetowej pod adresem 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, w celu  
umożliwienia zapoznania się z treścią dokumentu. 

4)  Zaleca się:  
a) Sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także – w 

przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w 
formacie PAdES. 

b) W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż 
.pdf  (.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.)– w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym –zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w 
wariancie wewnętrznym. 
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c) W przypadku podpisywania przez kilka osób przekazywanych oświadczeń lub dokumentów 
(jednego pliku) użycie jednego rodzaju podpisu – kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

d) W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie 
zewnętrznym, należy przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik 
podpisu zewnętrznego. 

4. Każdy dokument oraz oświadczenie złożone wraz z ofertą w języku obcym Wykonawca winien złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, z zachowaniem postaci elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 
Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla 
systemu Linux i MAC OS. 

6. Postępowanie w przypadku gdy oferta ma więcej niż jeden plik 

1) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, każdy z osobna podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2) Następnie z tego folderu Wykonawca utworzy folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

3) Alternatywnie względem pkt. 1)-2) możliwe jest opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 
dokumenty składające się na ofertę. 

7. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Przekazywanie w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010), które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

2) następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część powinny być skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

3) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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 przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 
przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK 
Nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) Dokumenty określone w rozdziale VI, w tym podmiotowe środki dowodowe 

4) Dokumenty określone w rozdziale VII, w tym przedmiotowe środki dowodowe. 
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11. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta 
(t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

13. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, 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, 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. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. 

15. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z 
cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego 
środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

16. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

17. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

18. Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do niniejszej SWZ winny być zgodne z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

19. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

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

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2021 roku, do godz. 
10:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” 
otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny 
w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r., o godzinie 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
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3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 

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

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

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty brutto w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
ZAŁĄCZNIK Nr 3, jako cenę brutto- z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)- z 
wyszczególnieniem wartości netto, stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Łączna cena oferty musi określać wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości zamówienia, uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty związane z prawidłowym 
przygotowaniem i zabezpieczeniem wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Koszty pracy, które zostaną przyjęte do ustalenia ceny oferty nie mogą być niższe od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 ze zm.).  

3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności 
mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się 
wszystkich czynności objętych w Projekcie  umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SWZ. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

5. Wykonawca poda w Formularzu Oferty 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 ustawy PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP). 

6. Cenę Wykonawca określi na podstawie informacji wyspecyfikowanych w SWZ i jej załącznikach.  

7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji przedmiotu 
zamówienia ponad ceny określone w Formularzu oferty. 

8. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe 
do ew. wykonanych opracowań i dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku VAT 

1) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. 

2) W ofercie, o której mowa w pkt.1), 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. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w ust. 2. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach 
jak niżej: 

Kryterium 

Waga 
kryterium [%]/ 

Maksymalna 
liczba punktów 

[pkt.] 

Opis Sposób obliczenia 

a b c d 

Cena oferty 
(brutto) 

60  

a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 
XIV SWZ. 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 
podstawie ceny oferty brutto wskazanej 
przez Wykonawcę w Formularzu oferty 
(ZAŁĄCZNIK Nr 3)  

XC = cena oferty  (brutto) 
najniższej / cena oferty (brutto) 
badanej x 60 pkt.  

Termin 
realizacji 

zamówienia 
20 

a) Ocena punktowa w kryterium dokonana 
zostanie na podstawie terminu realizacji 
zamówienia wskazanego przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 3) w 
formie konkretnej liczby miesięcy i 
przeliczona według wzoru. 

b) Termin realizacji zamówienia oferowany 
przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 
maksymalny termin określony w rozdziale 
IV SWZ w zakresie: 
Jeśli Wykonawca zaoferuje termin 
niezgodny z wymaganiami SWZ, jego oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 
Formularzu oferty nie wpisze żadnej 
wartości w odniesieniu do przedmiotowego 
kryterium Zamawiający uzna, że 
Wykonawca oferuje maksymalny termin 
realizacji zgodny z  terminem określonym w 
rozdziale IV SWZ, a tym samym przyzna 0 
punktów w przedmiotowym kryterium 
oceny.  

XT:= w przypadku, gdy 
Wykonawca zadeklaruje termin 
realizacji zamówienia: 
- 12 miesięcy i poniżej – 

otrzyma 20 pkt. 
- 13 miesięcy – otrzyma 15 pkt. 
- 14 miesięcy – otrzyma 10 pkt. 
- 15 miesięcy – otrzyma 5 pkt. 
- 16 miesięcy – otrzyma 0 pkt. 

Doświadcze
nie osób 

skierowany
ch do 

realizacji 
zamówienia 

12 

a) Wykonawcy, którzy skierują do realizacji 
zamówienia osoby pełniące funkcje, o 
których mowa w rozdziale V ust. 1. pkt. 2 lit. 
d) tiret 2 SWZ posiadające doświadczenie w 
wymiarze wyższym niż wymagane przez 
Zamawiającego otrzymają dodatkowe 
punkty w kryterium. 

b) Uzyskana liczba punktów badanej oferty w 
kryterium zostanie obliczona jako suma 
punktów za wszystkie Podkryteria XD1, XD2, 
XD3, XD4, w następujący sposób: XD = 
XD1+XD2+XD3+XD4 

c) Doświadczenie osób wskazanych do 
realizacji zamówienia dotyczyć może 
wyłącznie osób wskazanych w Wykazie osób 
(ZAŁĄCZNIK Nr 8). 

XD = Wykonawca, który skieruje 
do realizacji zamówienia osobę 
posiadającą doświadczenie 
zawodowe w zakresie pełnienia 
funkcji wymienionych w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. d) tiret, 
wynoszące więcej niż 3 lata 
otrzyma dodatkowe punkty, tj. za 
doświadczenie: 
XD1= kierownika budowy 
wynoszące: 
- 3 lata otrzyma 0 pkt. 
- od 4 do 6 lat otrzyma 1 pkt. 
- od 7 lat do 9 lat otrzyma 2 pkt. 
- powyżej 10 lat otrzyma 3 pkt. 
XD2= kierownika robót 
sanitarnych wynoszące: 
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d) Ocena punktowa w kryterium dokonana 
zostanie na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy w Formularzu oferty 
(ZAŁĄCZNIK Nr 3).  

e) Przy ocenie przedmiotowego kryterium 
Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie 
pełne przepracowane lata doświadczenia 

f) W przypadku, gdy Wykonawca w 
Formularzu oferty nie wskaże czytelnie i 
jasno deklaracji dotyczącej przedmiotowego 
kryterium oraz w przypadku, gdy informacje 
z Formularza oferty nie będą miały pokrycia 
w Wykazie osób, Zamawiający uzna za 
wiążące zapisy zawarte w Formularzu oferty. 

- 3 lata otrzyma 0 pkt. 
- od 4 do 6 lat otrzyma 1 pkt. 
- od 7 lat do 9 lat otrzyma 2 pkt. 
- powyżej 10 lat otrzyma 3 pkt. 
XD3= kierownika robót 
elektrycznych wynoszące: 
- 3 lata otrzyma 0 pkt. 
- od 4 do 6 lat otrzyma 1 pkt. 
- od 7 lat do 9 lat otrzyma 2 pkt. 
- powyżej 10 lat otrzyma 3 pkt. 
XD4= kierownika robót 
teletechnicznych wynoszące: 
- 3 lata otrzyma 0 pkt. 
- od 4 do 6 lat otrzyma 1 pkt. 
- od 7 lat do 9 lat otrzyma 2 pkt. 
- powyżej 10 lat otrzyma 3 pkt. 
XD = XD1+XD2+XD3+XD4 
Wykonawca może uzyskać 
łącznie maksymalnie 12 pkt. 

Aspekty 
społeczne 

8 

a) Wykonawcy, których działalność obejmuje 
zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie 
marginalizowanych, tj.  

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U.2019.1172,1495,1696 z późn. zm.) 
oraz skierują te osoby do realizacji 
zamówienia otrzymają dodatkowe punkty;  

i/lub 
- osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 

50. roku życia, posiadające status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia oraz 
skierują te osoby do realizacji zamówienia 
otrzymają dodatkowe punkty; 

b) Wykonawcy, którzy zatrudnią osobę/osoby 
na warunkach określonych w lit. a) 
wymienione zostaną w Wykazie osób 
(ZAŁĄCZNIK Nr 8). 

c) Ocena punktowa w kryterium Aspekty 
społeczne dokonana zostanie na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy w Formularzu 
oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 3) i przeliczona 
według wzoru.. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca w 
Formularzu oferty nie zaznaczy 
odpowiedniej pozycji dotyczącej 
przedmiotowego kryterium, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca nie skieruje do 
realizacji zamówienia osób będących 
członkami grup społecznie 
marginalizowanych, a tym samym przyzna 
0 punktów w przedmiotowym kryterium 
oceny.  

XA= w przypadku gdy 
Wykonawca zatrudnia w okresie 
realizacji zamówienia co najmniej 
1 osobę niepełnosprawną i/lub co 
najmniej 1 osobę do 30. roku życia 
lub po ukończeniu 50. roku życia 
posiadającą status osoby 
bezrobotnej otrzyma 8 pkt. 

Razem 100 % 100 X = XC+ XT+ XD+ XA 
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3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, przy 
czym maksymalna suma liczby punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w powyższych kryteriach wynosi 
100 pkt.(100%). 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1) , Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści.  

9. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami SWZ, który 
spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie wykluczony oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, 
czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria. 

10. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy PZP, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  
1) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Przedmiotowe postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
unieważnieniem postępowania na warunkach określonych w ustawie PZP. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o złożono tylko jedną ofertę̨. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość 
przesłania Wykonawcy umowy pocztą elektroniczną celem wydrukowania i dostarczenia drogą pocztową lub 
kurierem w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nie zachowania ww. terminu 
Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.   

5. 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 9. 

6. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, przy czym postanowienia ustalone we 
wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 
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8. Co najmniej na 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłoży Zamawiającemu: 
1) ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy (Kontraktu). 
2) Wykaz cen zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy (Kontraktu), w układzie branżowym wraz z cenami 

jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi sporządzony na podstawie 
załączonych do SWZ przedmiarów robót stanowiących ZAŁĄCZNIK Nr 2.4 SWZ oraz obejmujący zakres 
określony w OPZ stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr.1 SWZ. 

3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia (łącznie z dokumentem poświadczającym opłacenie składki) 
potwierdzający okres ubezpieczenia co najmniej na dzień podpisania umowy -  wskazujący, że posiada on 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) dla celów 
realizacji umowy na kwotę, co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie pięć milionów złotych), przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia na powyższych warunkach przez cały okres 
realizacji zamówienia na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopię 
przedłużonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składek. Jeżeli 
składka z tytułu polisy lub inny dokument ubezpieczenia jest płatna w formie ratalnej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty kolejnej raty składki i załączyć 
kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem 
terminu jej płatności. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 

10. Zawarcie umowy nastąpi pisemnie, drogą tradycyjną- papierową. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 300 000,00 zł 
(słownie: trzysta tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia 
wadium.  

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

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

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

Santander Bank Polska SA 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 
      z dopiskiem: wadium – ZP/TP/2312/20/1499/2021 

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium  
w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

7. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 
Gwaranta. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98ust. 6 ustawy PZP. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wadium musi obejmować 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
działań lub zaniechań każdego z nich. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium 
nieprzerwalnie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona  

10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa art. 98 ustawy PZP.  
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowych, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego: Santander Bank Polska SA 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 

      z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  ZP/TP/2312/20/1499/2021 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 
lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać 
w swej treści:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy/Wykonawców), beneficjenta gwarancji gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 
zamówienia),  

3) kwotę zobowiązania,  

4) termin ważności gwarancji,  

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne 
żądanie Zamawiającego,  

6) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na żądanie 
Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia.  

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed 
podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść 
dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.  

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 453 ustawy PZP.  

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
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12. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Wypłata, o której mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 UST. 1 ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie.  

16. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera Projekt umowy 
stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SWZ. 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VII-
Rozdział 3 ustawy PZP i na warunkach określonych szczegółowo w Projekcie umowy w Rozdziale 13 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
a) Niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą̨ 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 się̨ 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 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

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

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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” Zamawiający informuje, że: 
a) administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska 

Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl, tel.:  55 6290553, 
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 

pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: iod@pwsz.elblag.pl, tel. 531-040-612, Anna Biłyj- Szymko. 
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c) 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 ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 
zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym, 

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

e) 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 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków 
Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w 
zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później, 

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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, 

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Wykonawca posiada 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Wykonawcy, 

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. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 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. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

3. Wykonawcy nie przysługuje  
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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy 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. 

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
Integralną częścią niniejszej SWZ są następujące załączniki 
1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja w tym: 

a) Załącznik nr 2.1 do SWZ - Projekt budowlany Rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 wraz z Decyzją 
pozwolenia na budowę Nr DUA-A.6740.1.233.2020.GP z dnia 30-06-2020r. wydaną przez Prezydenta 
Miasta Elbląg;  

b) Załącznik nr 2.2 do SWZ - Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna potencjalnych miejsc 
bytowania chronionych gatunków zwierząt w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Elblągu al. Grunwaldzka 137,  dz. nr ew. 685/1 m. Elbląg obręb 17. 
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c) Załącznik nr 2.3 do SWZ - Projekt budowlany Rozszerzenie projektu budowlanego rozbudowy, 
nadbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego przy Al Grunwaldzkiej 137 w zakresie branży 
sanitarnej o wentylację mechaniczną z rekuperatorem . 

d) Załącznik nr 2.4 do SWZ - Projekt wykonawczy Rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137.w tym: 
- Projekt wykonawczy, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
- Przedmiary Robót. 

a) Załącznik nr 2.5 SWZ – Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w trakcie prac 
termomodernizacyjnych w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
ul. Grunwaldzka 137 

b) Załącznik nr 2.6 SWZ – Decyzja Nr WOPN.6401.153.2020.AW.2 z dnia 17.02.2021. wydana przez 
RDOS w Olsztynie. 

c) Załącznik nr 2.7 do SWZ - Zestawienie wyposażenia do zakupu w ramach realizacji projektu „Centrum 
Kompetencji Społecznych PWSZ w Elblągu”. 

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
5. Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. 
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 3-6 oraz 109 ust. 1 pkt.1 ustawy. 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych. 
8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób. 
9. Załącznik nr 9 - Projekt umowy 


