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Zamawiający:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE
ul. 19 Stycznia 29
64-820 Szamocin
NIP: 764-22-39-367
REGON: 000807725
tel. 67 28 48 094
https://spszamocin.pl/
zsszamocin@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SWZ)
REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII
KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE

do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

ZATWIERDZAM :
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie
…………………………………………………………………………
Szamocin, dnia 10.05.2021 r.

SWZ opracowała: Romualda Nowak
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I. Informacje dla wykonawców
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Szamocinie
19 Stycznia 29
64-820 Szamocin
NIP: 764-22-39-367
REGON: 000807725
Tel. 67 28 48 094
Adres strony internetowej: https://spszamocin.pl/
Adres poczty elektronicznej: zsszamocin@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.gminaszamocin.pl
Adres BIP bip.gminaszamocin.pl

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:
- bip.gminaszamocin.pl
- https://przetargi.gminaszamocin.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
1) Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.
2) Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
3) Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ustawy PZP
4. Informacja czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Zamówienie nie jest podzielone na części.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.
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10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
14. 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.

II.
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. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania
odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:zsszamocin@poczta.onet.pl
2. Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej
podpisem elektronicznym na platformie

podpisane

kwalifikowanym

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania za pośrednictwem Platformy ZETO
PZP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni prze
upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w jak w/w terminie, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania odpowiedzi
- Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na Platformie
ZETO PZP.
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania.
- Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty.
- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść SWZ.
- Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej będą istotne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje
wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i na
stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (dalej BZP ).
- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail (z wyłączeniem dokumentów składanych wraz
z ofertą).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Szamocin (Platformie
ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
5. 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 Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu
PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę
ZETO PZP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.
9. Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformie ZETO PZP, który dostępny jest pod adresem:
https://przetargi.gminaszamocin.pl/
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Dodaj ofertę” dostępnego na Platformie ZETO PZP
11. Wszystkie dokumenty i informacje składające się na ofertę są automatycznie szyfrowane w chwili
ich przesłania na serwer ZETO (co następuję automatycznie). Użytkownicy składający ofertę nie muszą
więc samodzielnie, korzystając z aplikacji zewnętrznych, szyfrować załączanych do Platformy ZETO
PZP dokumentów.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci
elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf.
13. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji obsługi systemu
PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”, dostępnej na stronie: https://przetargi.gminaszamocin.pl/.
15. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
17. W przypadku gdy wolą wykonawcy jest dokonanie zmiany w treści oferty, w tym także zmiany
któregokolwiek z oświadczeń czy dokumentów składanych wraz z nią, konieczne jest wycofanie całej
oferty i złożenie jej ponownie w prawidłowej wersji, w tym z właściwymi załącznikami.
18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
19. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu dostępnego na Platformie ZETO PZP.
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20. 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 zawartych w ofertach

III. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
-

Iwona Kowalska – tel. 67 28 48 094 mail: zsszamocin@poczta.onet.pl

-

Romualda Nowak – tel. 67 28 48 185 mail: zeas@gminaszamocin.pl

V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
kody dodatkowe CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instal. eletr.
45232460-4 Roboty sanitarne

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kuchni i zaplecza kuchennego z modernizacją
instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie w
oparciu o przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ:
- przedmiar branży budowlanej
- przedmiar branży instalacji wentylacyjnej
- przedmiar branży instalacji elektrycznej
Celem remontu kuchni jest zmiana ciągu technologicznego oraz poprawa warunków BHP poprzez
wymianę instalacji wentylacyjnej oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej, a także wydzielenie
pomieszczenia socjalnego. Zakres remontu obejmuje zgodnie z przedmiarem:
- wymiana płytek ściennych w kuchni z całym zapleczem,
- szpachlowanie ścian i sufitów,
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- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,
- rozebranie posadzki lastryko oraz cementowej i wyrównanie powierzchni,
- ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych wraz z wykon. izolacji,
- wymiana stolarki drzwiowej- wykonanie pomieszczenia socjalnego,
- wykonanie lamperii z tynku żywicznego,
- ułożenie wykładziny Tarkett,
- wymiana baterii umywalkowych oraz zlewozmywakowych,
- demontaż instalacji przewodów wentylacyjnych oraz wentylatorów,
- wykonanie czerpni ściennych,
- montaż nowych przewodów wentylacyjnych,
- centrala wentylacyjna nawiewna,
- okapy : przyścienny i centralny nad kotłami,
- montaż klapy p.poż.,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- przewody na ścianach i w posadzce,
- wymiana łączników podtynkowych i natynkowych,
- wymiana gniazd podtynkowych,
- wymiana opraw oświetleniowych (oprawy pochodzące z demontażu pozostają własnością
Zamawiającego),
- montaż opraw awaryjnych,
- wymiana rozdzielnicy głównej ze zmianą lokalizacji.
Załączone przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym
postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.
UWAGA!
Przed dokonaniem zakupu materiałów i sprzętów mających wpływ na wygląd pomieszczenia
należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Inwestor decyduje o cechach - kolorystyce, rozmiarach,
gatunku i jakości.

3. Informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Warunki gwarancji i rękojmi
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty przez okres co najmniej
36 miesięcy (termin minimalny) licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
- Długość okresu gwarancji o której mowa wyżej stanowi kryterium oceny ofert.
- Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty zawarte są
w załączniku do Umowy.
- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SWZ
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- Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane:
Stosownie do postanowień art. 558§1 Kodeksu cywilnego Wykonawca udzieli Zamawiającemu
rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym za wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiały na okres 36 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru robót.
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót
niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.
Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez
Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu
cywilnego.
2) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia
- Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu
i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia
Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SWZ wraz załącznikami oraz wskazań
i wytycznych zawartych we wzorze umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie
zapoznać się z dokumentacją i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do wyceny oferty
i kompletnego wykonania robót.
- Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi jedną fakturą końcową, nie wcześniej jak po zakończeniu
i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu odbioru robót.
- Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie przekraczającym
30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
- W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek przedstawić dowody zapłaty faktur
zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców.
- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu,
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają zgody Zamawiającego na piśmie,
a dokonane bez zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
- Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest nie dopuszczalne,
a w przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za bezskuteczną.
- W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) –rozliczenia będą
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający
nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby
nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Roboty budowlane oraz montaż i demontaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz
z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z załączoną dokumentacją SWZ.
- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych,
obiekt będzie spełniał wymagania wynikające SWZ.
- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo stawić się na wezwanie Zamawiającego.
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- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia –do czasu
ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub
parametrów oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego.
- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz
do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
- W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi: uregulowanie opłat i kosztów dozoru
budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia, poniesienie kosztów odszkodowań za szkody
wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp..
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań
i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację
przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

VI. Termin wykonania zamówienia
Okres rozpoczęcia robót nie później niż 28.06.2021 r.
Okres zakończenia robót do 27 sierpnia 2021 r.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach
określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

VIII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do 23.06.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż
30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z
Regulaminem
korzystania
z
platform
ZETO
PZP
na
stronie
https://przetargi.gminaszamocin.pl/#/help).
1. Dokumenty ofertowe powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień
zawartych w dokumentach przetargowych, bez dokonywania w nich samodzielnie zmian, pod rygorem
odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania przetargowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi być zgodna z ustawą PZP i SWZ oraz sporządzona w języku polskim.
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4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie dokumentów dostępnych na platformie zakupowej
Zamawiającego i składa ją w postaci elektronicznej, opatrując kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Ofertę stanowi:
1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu,
3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
4) Zobowiązanie podmiotu – jeżeli dotyczy,
5) Wadium,
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przez upływem terminu składania ofert.
Zmiana i wycofanie oferty następują na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem
formularza uzupełnienia, wycofania oferty — zgodnie z instrukcją korzystania z platformy zakupowej
Zamawiającego dla Wykonawców.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym ze sporządzeniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, dokument, z którego wynikać będzie
zakres umocowania musi być złożony w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
10. Oferta wspólna
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
2) 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.
3) Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w postaci elektronicznej, w formie: oryginału
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum spółki cywilnej) składających ofertę wspólną
musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków
konsorcjum indywidualnie oświadczenie (zał. nr 3 do SWZ).
5) Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty
wspólnej składa indywidualnie.
6) Wszelka korespondencja
prowadzona
będzie
przez
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.

Zamawiającego

wyłącznie

7) Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
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8) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.
11. Tajemnica przedsiębiorstwa
1) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien,
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Z nazw plików, przekazywanych wraz z ofertą w systemie, musi jednoznacznie wynikać, który z nich
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
3) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dowody na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny, nazwany w sposób jednoznaczny plik.
Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej.
12. Podmioty, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP składają dokumenty, o
których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

X. Termin składania i otwarcia ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy ZETO PZP. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na platformie, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
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5. Termin składania ofert upływa 27.05.2021 r. o godz. 11.00. System uniemożliwi złożenie oferty
po tym terminie.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godzinie: 11.15 na platformie zakupowej
Zamawiającego.
7. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej
Zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej Zamawiającego oraz
na stronie internetowej Zamawiającego informacje z otwarcia ofert podając informacje, o złożonych
ofertach.

XI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1)

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2)
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3)

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł,
co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji z banku

4)

Zdolności technicznej lub zawodowej.

- posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie
i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, która
polegała na remoncie pomieszczenia/ń o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, co potwierdzą w
wykazie wykonanych robót oraz referencjami
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na
potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.
Podmiot, 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 art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
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5. 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.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię
potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

się

odpowiednio

do

wykonawców

wspólnie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.

XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z przesłanek o których mowa w art. 108 ust 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na
załączniku nr 5 do SWZ.

XIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć
wraz z ofertą
1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie
Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) 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, wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3).
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2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
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( wg załącznika Nr 4 ),
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SWZ, powinien w cenie brutto
uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, koszty zwrotu
i utylizacji odpadów opakowaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) oraz
wszystkie inne nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto,
wartości podatku VAT oraz ceny brutto.
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4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny oferty
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
1. Cena - 80 %
2. Okres gwarancji – 20 %
Razem – 100 %
Kryterium 1 – Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
Kryterium 2 - Okres gwarancji
Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:
G = [G bad / Gmax] x 20
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej
Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji za wykonane roboty budowlane i zamontowane
urządzenia otrzyma 20 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
z najdłuższym okresem gwarancji, wg wzoru powyżej. Minimalny okres gwarancji wymagany przez
Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy
liczone będzie, jak dla 60 miesięcy. W przypadku, kiedy wykonawca zaoferuje okres gwarancji na
wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy
jako niezgodną z treścią SWZ.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
(P)stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem: P = C + G
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
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XVI. Informacja 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.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą
ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 500.000,00 zł brutto
5. Wykonawca przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy
sporządzony w formie uproszczonej.
6. 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.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
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).

XVIII. Wymagania dotyczące wadium
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych 00/100).
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą
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:
Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Szamocin
Nr rachunku :66 8945 0002 3900 1948 2000 0180
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 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Szamocinie,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
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 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 wart. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale XV.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto
3. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed
zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie
Zamawiającego:

wnoszone

w pieniądzu wpłaca

się

przelewem na

rachunek bankowy

Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Szamocin
Nr rachunku: 66 8945 0002 3900 1948 2000 0180
Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie zadania nr SPSZ.264.1.2021”
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli
oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi być
złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:
1. nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),
2. nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania
umowy,
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3. nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich
wykonawców wspólnie składających ofertę;
4. gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę
zabezpieczenia,
5. dokonanie zapłaty w terminie 21dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania
zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy,
6. terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na
okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu
rękojmi,
7. spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego,
8. gwarancja jest nieprzenośna.
8. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego
(wykonawcę) bezsporności roszczeń.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku
bankowym. Zamawiający zwróci 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.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt. 4.
12. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.
13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości
zabezpieczenia.
14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby
wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco
(zabezpieczenie redukowalne):
1. kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części:
 pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 3 na okres od dnia zawarcia
umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót,
 druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w pkt. 3 na okres od dnia zawarcia
umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego,
2. w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie
zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki
przedłużono termin wykonania zamówienia,
3. w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2 Zamawiający będzie
uprawniony do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania
uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2.
15. 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 samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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16. Wypłata, o której mowa w pkt. 13 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie
ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIII niniejszej SWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 223 ust 2 ustawy PZP
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek
określonych w art. 226 ust 1 ustawy PZP
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 255 ustawy PZP.

XXI. Termin zawarcia umowy
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa wyżej jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

XXII. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont
kuchni i zaplecza kuchennego z modernizacją instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku Nr 7 do
SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
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innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:



obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca
przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
9. Zamawiający informuje, że:









Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego
dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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XXIII. Załączniki do SWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Przedmiary robót – załącznik nr 2
3. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
4. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy– załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
6. Projekt umowy – załącznik nr 6
7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 7
8. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 8
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