SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)

ZNAK SPRAWY: GKZP.271.20.2021
ZAMAWIAJĄCY
GMINA BIAŁA
UL. RYNEK 10
48-210 BIAŁA
tel.: 77 438 85 31 faks: 77 438 76 79
REGON: 531413343 NIP: 755-19-12-048
Godziny pracy: 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, 7:30 do 17:00 w poniedziałki,
7:30 do 14:00 w piątki - oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej Zamawiającego:
https://bip.biala.gmina.pl/708/1105/powyzej-130-000-zlotych.html
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Adres poczty elektronicznej: przetargi@biala.gmina.pl
ID postępowania na BZP: 2021/BZP 00237141/01
Nazwa zamówienia:

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Białej, ul. Plac Zamkowy 3.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021poz. 1129 ze
zm.).

Październik, 2021r
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I. Informacje ogólne
1. Tryb udzielenia zamówienia
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ) – dalej: ustawa Pzp
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy
swój potencjał
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług
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lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców,
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7
SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 1 i 4
ustawy
Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
•

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.

•

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.

•

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna) dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp. ( wzór stanowi załącznik 4 do SWZ).

e) Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt.1) i 4) ustawy Pzp.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
f) Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
firmy podwykonawców, o ile są już znane.

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp .
3. Komunikacja w postępowaniu
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje
dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III
podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 7
do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 7 do SWZ).
Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
4. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej
oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
5. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Z uwagi na charakterystykę zadania tj. roboty budowlane w zakresie jednego budynku i
objęte jedną decyzją – pozwoleniem na budowę, nie ma możliwości podziału zadania na
części. Prace budowalne wykonane musza zostać w całości, celem uzyskania właściwych
parametrów obiektu. Podział zadania na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie
tj. poddział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający:
nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy
Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w
niniejszej SWZ.
7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
8. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315
ustawy Pzp.
9. Aukcja elektroniczna
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy, do wysokości 20 % wartości
zamówienia. Polegających na pracach związanych z przedmiotowym zamówieniem tj.
pracami budowlanymi w zakresie przebudowy budynku.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości
niniejszego zamówienia publicznego.
11. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Unieważnienie postępowania (fakultatywnie)
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania,
jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postępowania
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIAŁA, ul. Rynek 10, 48 –
210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl.
Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE BIAŁA jest Pan Krzysztof Kranc, tel.
509 947 925, e – mail: poczta@krzysztofkranc.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o
udzielenia zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane i
UZP.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji
wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne
przepisy prawa.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom
publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje
podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia
danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają
Państwo prawo do jej cofnięcia.
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ).
II. Wymagania stawiane wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi:

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w Białej, ul. Plac Zamkowy 3.

mieszkalnym

2) Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalacja urządzeń grzewczych, went. i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie nowych przebić i ścian działowych
2) Wymiana stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami,
3) Skucie starych tynków w miejscach uszkodzeń,
4) Zerwanie starych warstw wykończeniowych podłogi,
5) Otynkowanie ścian i wykonanie sufitów podwieszanych,
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6) Ułożenie nowej podłogi, płytkowanie podłóg i ścian,
7) Malowanie ścian i sufitów,
8) Remont pomieszczenia kotła,
9) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznej,
10) Wykonanie instalacji CO z montażem kotła na paliwo stałe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane).
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz
zgodnie z technologią wykonania robót.
Wykonawca zobligowany jest do :
- opracowania dokumentacji powykonawczej obejmującej min.:
•
dziennik budowy,
•
dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,
•
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
•
dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
•
dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,
sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
•
oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą
Prawo budowlane),
•
w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym
opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być
potwierdzone przez Projektanta,
•
protokoły odbioru robót zanikających, instalacji, sieci, częściowe,
•
instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia określony jest szczegółowo w dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej decyzją – pozwoleniem na budowę nr 74 (AB-IV.6740.1.3.2021) z dnia
09.02.2021 r., STWiORB oraz przedmiarem prac – załącznik nr 6 do SWZ,
projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.
3) Gwarancja i rękojmia
-

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy,
maksymalnie 72 miesiące .

-

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób na podstawie stosunku pracy
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane
czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót związanych z
pracami głównymi w przedmiotowej inwestycji tj. roboty budowlane, roboty związane z
instalacją sanitarną i instalacją elektryczną.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem osób:
Żądanie od wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania ,
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ
czynności w stopniu nie mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie
zamówienia, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń wykazanych powyżej, może
skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem kary umownej wymienionej w umowie na początku. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu
uzasadniającym odstąpienie od umowy.
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4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki
dowodowe.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia zadania (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
obiektu) : 31 marca 2022 rok.
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

lub

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej, jeżeli:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli:
4.1 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
•
osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno–budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
•
osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń ) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
•
osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń ) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoś ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność
do Izby Inżynierów Budownictwa,
4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał
należycie co najmniej:
•
jedną robotę, której przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych w
zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu budowlanego /
budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego wartości
wykazanych robót wynoszącej nie mniej niż 150.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy zł brutto).
8. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4)
ustawy Pzp :
Art. 108 ust. 1 ustawy PZP:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego 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.
Art. 109 ust.1 ustawy PZP
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 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;
4) 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.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II
podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ (oświadczenie – Informacja
dotycząca Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do SWZ) .
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby wykonawcy(Podmiot trzeci sam podpisuje elektronicznie swoje
oświadczenie) wzór zobowiązania stanowi zał. 5 do SWZ;
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna) dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp. ( wzór stanowi załącznik 4 do SWZ).
6. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
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b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
7. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a)
Pełnomocnictwo
•
Gdy
umocowanie
osoby
składającej
ofertę
nie
wynika
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący
swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy.
•
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie:
-

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

-

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

-

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
b)

Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z załącznikami

Załącznikiem do Formularza cenowego jest kosztorys uproszczony, opracowany na
postawie przedmiaru prac i dokumentacji technicznej ( załącznik nr 6 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz cenowy musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
c)
Wadium
Wymagana forma:

•
Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować
przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez
gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez jego wystawcę.
•
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta
skróci czas badania ofert.
d)
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
•
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów
potwierdzających, że 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,
•
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 Pzp, 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 – także dokumentów potwierdzających, że 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,
•
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP.
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•
dokument
potwierdzający,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia,
•
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami,
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,
•
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(posługując się e-dowodem) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
10. Wymagania dotyczące wadium

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4.500,00 PLN (słownie: cztery
tysiące pięćset złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w
Banku Spółdzielczym w Białej, numer rachunku 02 8903 0002 2001 0000 2020
0003 z dopiskiem: „Wadium - „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Białej, ul. Plac Zamkowy 3”. Wadium musi
wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
-

-

nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w
gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w
art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

11. Sposób przygotowania ofert
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w
postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie
oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie
zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
b) Zasady rejestracji na Platformie:
W celu złożenia oferty bądź komunikowania się z Zamawiającym za pośrednictwem
platformy miniPortal, Wykonawca musi mieć złożone konto na platformie ePuap.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Dalsze postepowanie opisane jest w instrukcji obsługi platformy pod
adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf .
c) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy:
• Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
• Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
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miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty/wniosku4 Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
• Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
• Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, formularz cenowy, dokument
potwierdzający wniesienie wadium - w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
• Dokładne zasady i instrukcje zawarte są na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
• Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
• 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.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który
przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
d) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.
e) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji
korzystania z Platformy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
12. Opis sposobu obliczenia ceny (przykład z cenami jednostkowymi za realizację
świadczeń)
1. W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz cenowy, stanowiący
załącznik nr 1 do SWZ:
2. Wykonawca wskazuje formularzu cenowym
a) cenę całkowitą BRUTTO ,
b) cenę całkowitą NETTO
W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową
i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i
nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i
kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim
systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do
zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .
5. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za
prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na
podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.
6. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu
umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda
wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie
obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami.
9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ →
formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
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III.

Informacje o przebiegu postępowania

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy miniPortal, za
pośrednictwem dedykowanego
formularza:
„Formularz
do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal, oraz poczty elektronicznej.
2) Informacje

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
•
Dokumenty elektroniczne,
składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą
poczty elektronicznej przetargi@biala.gmina.pl. Sposób
sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415)
•
Celem prawidłowej obsługi platformy zakupowej należy posiadać sprzęt
komputerowy z podstawowym oprogramowaniem biurowy oraz dostęp do
Internetu. Nie ma wymagania posiadania specjalistycznych programów czy
urządzeń. Ze strony Zamawiającego korespondencja odbierana i wysyłana jest
zgodnie z zakresem obowiązków poszczególnych pracowników na sprzęcie
urzędowym. Wymagania te zapewniają powszechny dostęp do postępowania,
zapewniają integralność, autentyczność i poufność przekazywanych informacji.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wszelką
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy
przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w
terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości
elektronicznej.
3)

4)

Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami

•

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Aleksandra Sokołowska
tel. 77 438 85 42, email : gkzp@biala.gmina.pl

•

w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Katarzyna Sajonz
tel. 77 438 85 59, email : przetargi@biala.gmina.pl

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2021 r. do godz. 10.00 .
2) Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy miniPortal.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie

wczytanych na Platformie ofert.
4) KAŻDY PLIK (formularz ofertowy, oświadczenia, kosztorys uproszczony,
pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego) KTÓRY STANOWI TREŚĆ
OFERTY MUSI BYĆ SKŁADANY W FORMIE PDF I PODPISANY PODPISEM
KWALIFIKOWANYM, ZAUFANYM, LUB OSOBISTYM. OFERTA NIEPODPISANA
ELEKTRONICZNIE PODLEGA ODRZUCENIU.
5) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
• cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.12.2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
Lp.
Opis kryterium oceny
Znaczenie (%)
1.
Cena (koszt)
60%
2.

Gwarancja ponad okres 36 miesięcy na roboty 40%
budowlane
Razem
100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100punktowej.
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CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium
ceny.
GWARANCJA PONAD OKRES 36 MIESIĘCY NA ROBOTY BUDOWLANE – 40%
Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja ponad okres 36 miesięcy” (dodatkowy
okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia ponad okres 36
miesięcy) , będą liczone wg następującego wzoru:
G = [(Go-36)/36] x 100x 40%
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję w zakresie robót
budowlanych w miesiącach,
Go – gwarancja w zakresie robót budowlanych podana w miesiącach przez Wykonawcę,
dla którego wynik jest obliczany,
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 72 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowany a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesięczny, natomiast
za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji
Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium
gwarancja ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba
punktów za gwarancję ponad okres 36 miesięcy na roboty budowlane (maks. 40)
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1)
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3)
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4)
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451
ustawy Pzp.
5)
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane;
30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres
gwarancji/rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej
umowy.
6)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białej numer
rachunku 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003: tytuł przelewu zabezpieczenie
należytego wykonania umowy znak GKZP.(…).(…).2021.
7)
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być
dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego,
najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
8)
Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
9)
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, 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.
10)
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 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.
11)
Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12)
Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem,
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kwota gwarancji lub poręczenia,
termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem pkt 10 powyżej,
bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie
do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny
z umową,
bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku,
o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał
z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki
miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
-

1)
Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2)
Wykonawca przed zawarciem umowy:
poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
zamawiającego,
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in.
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium
wraz z odsetkami.
Załączniki do SWZ:
1. Formularz cenowy.
2. Informacje dotyczące wykonawcy.
3. Projekt umowy.
4. Wzór oświadczenia składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust.4.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
6. Przedmiar, dokumentacja projektowa.
7. Instrukcja użytkowania miniPortal i ePuap.
Biała, dnia 19.10.2021 r.

