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P/2022/01                     Lublin, dnia  31.03.2022 r. 

S P E C Y F I K A C J A       W A R U N K Ó W       Z A M Ó W I E N I A 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy z możliwością negocjacji 

 
 

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU UŻYTKOWYM PRZY 

UL. HIPOTECZNEJ 4 W LUBLINIE 
 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUBLIN 

   Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin 

NIP 9462575811 

w imieniu której działa: 

   Zarząd Nieruchomości Komunalnych 

   20 - 112 Lublin, ul. Grodzka 12 

   telefon: (81) 53-712-00  fax.: (81) 53-712-01 

   e-mail: ti@znk-lublin.pl  www.znk-lublin.pl 

Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy): znk_lublin 

 

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

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: www.znk-
lublin.pl 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129) [zwanej dalej także „pzp”]. 

 

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

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

2. Negocjacje treści ofert: 

2.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ 
2.2. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 

oceny ofert 
2.3. mają charakter poufny 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji: 
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3.1. może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy 
nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach) 

3.2. w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a 
także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert 

3.3. informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza 
ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania 
ofert dodatkowych). 

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

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

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

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

8. Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji ofert. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej 
oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu. 

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

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego – hydraulicznego o udźwigu 
Q=850 kg o numerze ewidencyjnym UDT 3113061758 w budynku Przychodni Specjalistycznej 
przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie. 

 

Zakres prac obejmuje następujące czynności: 

1.1. Prace przygotowawcze 

1) opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu i uzgodnienie na etapie oceny zgodności z 
odpowiednią jednostką notyfikującą oraz uzyskanie po badaniach urządzenia certyfikatu CE 

2) po ocenie zgodności złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 
zezwalającej na eksploatację tego dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 
r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z późn. zm. Dz. U. z 2021 poz 
272) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, a także uiszczenie opłat, 
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o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. w sprawie 
wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz.1675). 

1.2. Wymiana dźwigu 

1) demontaż wszystkich podzespołów dźwigu hydraulicznego w szybie i maszynowni oraz ich 
wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy 

2) montaż nowego dźwigu elektrycznego bez maszynowni o udźwigu Q=1000 kg 

a) montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi 

b) montaż ramy kabinowej z chwytaczami 

c) montaż kpl. przeciwwagi (rama + klocki) 

d) montaż zespołu napędowego (wciągarka bez reduktorowa – producent europejski) 

e) montaż lin nośnych wraz z ogranicznikiem prędkości i linką 

f) montaż drzwi szybowych automatycznych centralnych 4AC o wymiarach min. 900/2000 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej satyna 

g) montaż tablicy sterowej wraz z falownikiem na poziomie „3” (zapas mocy 20%) z funkcją 
automatycznego zjazdu pożarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału 
pożarowego jak również urządzenie do zjazdu awaryjnego UPS w przypadku zaniku 
napięcia – zjazd na najbliższy przystanek 

h) montaż kabiny dźwigu w wykonaniu ze stali nierdzewnej satyna z oświetleniem typu 
panel LED (oświetlenie w płaszczyźnie sufitu) 

i) montaż drzwi kabinowych 4AC VVVF 900/2000 ze stali nierdzewnej satyna 

j) montaż przepływowego systemu wirusobójczego dla zapewnienia czystego 
mikrobiologicznie powietrza wewnątrz kabiny dźwigu 

k) montaż kurtyny świetlnej w drzwiach kabinowych 

3) wymiana słupków pod zderzaki w podszybiu 

4) wymiana zderzaków 

5) wymiana kpl. instalacji dźwigowej w szybie, na kabinie 

6) wymiana oświetlenia szybu (system LED) 

7) montaż kaset wezwań z pietrowskazywaczem na każdym przystanku LCD 

8) wymiana panelu dyspozycji z piętrowskazywaczem LCD w kabinie 

9) montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi GSM 

10) naprawa starych tynków w miejscach ubytków w szybie wraz z płyta nadszybia – 
naniesienie tynku cementowo-wapiennego 

11) zabudowa otworów – przejść pomiędzy szybem a maszynownią po zdemontowanym 
dźwigu hydraulicznym 

12) skucie odparzonego tynku wewnątrz szybu, zabezpieczenie powłoki grzybobójczym 
preparatem i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych 

13) wyrównanie powierzchni szybu w części przedniej pod progami drzwi szybowych celem 
właściwego montażu nowych drzwi szybowych (skucie nadlewów betonowych) 

14) wyrównanie płyty podszybia poprzez wykonanie wylewki betonowej cienkowarstwowej, 
pomalowanie 2 krotne podszybia farbą do betonu 

15) dwukrotne malowanie szybu białą farbą niepylącą wraz z gruntowaniem 
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16) doprowadzenie do tablicy sterowej dźwigu na poz. „3” zasilającej dźwig przewodem YLY 
5×6 mm2 wraz z obwodem 1-faz. 3×2,5 mm. Obecnie rozdzielnia elektryczna znajduje się 
na poziomie „-1” ok. 20 m od szybu 

17) wymiana zabezpieczenia głównego dźwigu w rozdzielni elektrycznej na budynku poziom „-
1” (obecnie 125A) 

18) doprowadzenie do podszybia bednarki – pionu wyrównawczego celem prawidłowego 
wykonania pomiarów elektrycznych dźwigu 

19) wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu – wykonanie kanału systemowego Ø200 i 
wyprowadzenie na zewnątrz poprzez pomieszczenie nad szybem  

20) prace wykończeniowe na podestach przed drzwiami szybowymi po ich montażu, 
przywrócenie stanu sprzed wymiany wraz z montażem kątowników 50×50 ze stali 
nierdzewnej celem zabezpieczenia krawędzi glifów przed obijaniem przez wózki 
inwalidzkie. Dodatkowo należy wykonać blachy przyprogowe na dojściu do drzwi 
szybowych z blachy nierdzewnej satyna. 

1.3. Przekazanie dźwigu Zamawiającemu i włączenie go do eksploatacji 

1) przeprowadzenie badania dźwigu – oceny zgodności przez jednostkę notyfikującą i 
uzyskanie certyfikatu CE 

2) uzyskanie decyzji i protokołu UDT w imieniu Zamawiającego w zakresie eksploatacji 
urządzenia – rejestracja dźwigu 

3) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu 

4) przeszkolenie personelu technicznego w zakresie eksploatacji dźwigu 

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dźwigu i przekazanie Zamawiającemu wraz z 
instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji dźwigu 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz  przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy. 
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do SWZ, zamieszczone są również na stronie 
internetowej Zamawiającego www.znk-lublin.pl. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową, STWIORB a przedmiarem decydujące są zapisy w dokumentacji 
projektowej, następnie w STWIORB i ostatecznie – w przedmiarze.  

 

1.4. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176) 

1.5. Udział w badaniach okresowych pełnych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego 
w okresie gwarancji i rękojmi  

Opłaty związane z badaniami okresowymi i doraźnymi oraz nadzorem dźwigu przez Urząd Dozoru 
Technicznego ponosi Zamawiający. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego podczas czynności 
wykonywanych przez UDT na dźwigu. 

 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

 45313100-5 – Instalowanie wind 

 50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind 
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 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga aby proponowany przez Oferentów termin wykonania zamówienia, o którym 
mowa w rozdz. 5 ust 1 pkt. 1.1 ÷ 1.3, nie był dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Termin wykonania zamówienia określonego w rozdz. 5 ust. 1 pkt 1.4 ÷ 1.5 upływa wraz z końcem 
okresu udzielonej gwarancji (60 miesięcy). 

 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ. 

 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały 
opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania 
tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie 
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera 
pocztowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający przekaże link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na 
miniPortalu. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz 
załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, e-mail: ti@znk-lublin.pl. 
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9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania 
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów 
elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na 
adres email ti@znk-lublin.pl.  

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 
2020 r., poz. 2452). 

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Halina Podlaszewska – kierownik Działu Inwestycji i Remontów ZNK 

Andrzej Mazur – projektant w Dziale Inwestycji i Remontów ZNK  

e-mail: ti@znk-lublin.pl 

 

10. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.05.2022 r., 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów 
danych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane 
kompresji). Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem 
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.   

                                                           
1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić 
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3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty – każdy z nich podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 
celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
pzp. 

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

7. Do oferty należy dołączyć: 

7.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

7.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.7.1. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy); 

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

7.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do 
SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z 
Wykonawców. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

7.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do 
SWZ. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub 
jego pełnomocnik w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

7.6. Oświadczenie, złożone na Formularzu Oferty (Załącznik nr 3 do SWZ), z którego będzie 
wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie; 



Strona 8 z 21 
 

7.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby (Załącznik nr 8 do SWZ) jeżeli 
Wykonawca powołuje się na zasoby. 

7.8. Potwierdzenie wpłaty wadium gdy jest wnoszone w pieniądzu lub oryginał 
gwarancji/poręczenia gdy jest wnoszone w innej niż pieniądz formie. 

8. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.1., jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

10. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, 
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe 
odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

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

12. Postanowień ust. 11 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

12. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2022 r., do godz. 10:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 
sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej 
zmianie bądź wycofaniu oferty. 

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

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

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r., o godzinie 10:15. 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.  

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

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

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

 

14. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

3) 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, 

4) 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, 

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

6) 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), 

7) 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, 

8) 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  
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– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt. 1.1; 

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

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

1.5. 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; 

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

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

 

15. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub 
zawodowej tj.: 

1.1. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300.000 zł. 

1.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej dwie roboty budowlane 
polegające na budowie lub wymianie dźwigu osobowego o wartości robót co najmniej 
200.000 zł każda.   

Wykazane przez Wykonawcę zadania na dzień złożenia ofert powinny być wykonane, tj. 
zakończone np. protokołem odbioru. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten 
warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 

1.3. dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych/uprawnieniach niezbędnym 
do wykonania zamówienia publicznego, tj. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia 
osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Osoby skierowane do realizacji zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 
r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy 
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) oraz przynależeć do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. 
 

2. Udostępnianie zasobów.  

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

2.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ, na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.  

2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2.3, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

2.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy.  

2.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  
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2.7 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.  

2.8 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.  

 

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  

3.1 Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. Wówczas Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3.2 Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. 

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

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

3.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia wypełniają na formularzu ofertowym pkt 7, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

3.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

4. Regulacje dotyczące podwykonawstwa.  

4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

UWAGA! Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań (tj. dostawy i montażu dźwigu osobowego) w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

4.2 W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, 
jeżeli są już znani.  

4.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą 
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 16 pkt 1.1.  

4.4 W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy 
do realizacji części zamówienia.  
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4.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio.  

4.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

16. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 
środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 

1.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o 
niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 
przez Zamawiającego w Rozdz. 14 SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 
SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie to składa każdy z Wykonawców, 

1.2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300.000 zł. 

1.3. wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy, 

1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w 
Załączniku nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie 
wymaganych uprawnień przez te osoby. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W przypadku gdy podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, został sporządzony 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą. 

 

17. Sposób obliczenia ceny 
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1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od 
towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

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

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

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

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

 

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

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy 
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: oferowana cena – 100 % 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 

 

                                    najniższa cena 

A = ───────────  x 100 pkt x waga kryterium 

                                 cena badanej oferty 

 

3. Każdy Wykonawca będzie oceniany w powyższym kryterium w skali od 0 do 100 punktów 
pomnożonych przez wagę kryterium. 

4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

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

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 685) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza 
do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć.  

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 
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8.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u  
Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

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

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

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

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

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 
jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 
nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

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

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

 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

 

21. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z następujących powodów: 

1. jedności i spójności rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej 
wymuszających na Wykonawcy określoną kolejność realizacji robót oraz wzajemną koordynację 
międzybranżową 

2. kosztów inwestycji, organizacji placu budowy i koordynacji (kolejności i technologicznej) 
prowadzenia robót – podział mógłby spowodować zwiększenie kosztów inwestycji w przypadku 
konieczności zorganizowania zaplecza budowy przez kilku Wykonawców, znacznie utrudniłby 
określenie zakresu odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe na terenie budowy, 
uniemożliwiłby bezkolizyjny transport, składowanie materiałów oraz koordynację i realizację robót 
znajdujących się w kompetencji poszczególnych Wykonawców, uniemożliwiłby otrzymanie i 
egzekwowanie gwarancji na wykonanie poszczególnych robót. 

 

22. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć  ofertę 

Nie dotyczy. 

 

23. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

24. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

1. Na podstawie art. 95 ustawy pzp, w związku z art. 438 ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby 
pracownicy fizyczni wykonujący prace fizyczne polegające na bezpośrednim fizycznym 
wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, zatrudnieni byli  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).  

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego                       
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie                             
do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w  ust. 1, tj.:  



Strona 17 z 21 
 

2.1. oświadczenia Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie 
umowy o pracę; 

2.2. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych 
pracowników, zawierających informacje, w tym dane osobowe2, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 
zakres obowiązków pracownika.  

3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, jn.: 

3.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania dowodów, o których mowa w pkt 2.1-2.2, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                          
ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych; 

3.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                             
w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ). Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1; 

3.3. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 

25. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

 

26. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 21.04.2022 r. do godz. 10:00 
w jednej lub kilku następujących formach: 

1.1. w pieniądzu, 

1.2. w gwarancjach bankowych, 

1.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

1.4. w 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. 

                                                           
2 Przedkładane oświadczenia i dokumenty powinny być zanonimizowane  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
Możliwe do zidentyfikowania winny pozostać tylko dane wymagane w § 24 ust. 2 SWZ. 
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2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
(Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  Bank PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, nr  
60 1240 1503 111100100 132 4894). 

W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego o uznaniu 
wpłaconego wadium decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data 
złożenia przelewu w banku Wykonawcy. 

3. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu winno zawierać, lub być opatrzone 
stosownymi dokumentami zawierającymi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty kwoty wadium w 
przypadku jego utraty przez oferenta, oznaczenie stron, wskazanie płatności na pierwsze wezwanie 
bez dodatkowych warunków. 

UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji 
zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców działających w konsorcjum. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.1.2-1.4, 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. 

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 

5.1. upływu terminu związania ofertą, 

5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium Wykonawcy: 

6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

6.2. którego oferta została odrzucona, 

6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, 

6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX pzp. 

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt 2-4 pzp, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
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10.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 
ust. 1 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

10.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

27. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
pzp 

Nie dotyczy. 

 

28. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia  

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Nie 
dopuszcza się walut obcych. 

 

30. Informacja dotycząca zwrotu kosztów w postępowaniu 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

31. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
(tj. dostawy i montażu dźwigu osobowego) w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

32. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

33. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
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34. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty 

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

 

35. Informacja  dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wygrywający przetarg zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości  5 %  ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, 
w jednej lub w kilku następujących formach:  

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. 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. 

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno stanowić równowartość 
określonej w pkt.1 kwoty pieniężnej. 

3. Wykonawca winien wybrać formę wniesienia zabezpieczenia i określić ją we wzorze umowy. W 
trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 2.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dokonane przed podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 
(Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-612 Lublin) w Banku PEKAO S.A. V 
Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr  60 1240 1503 1111 0010 0132 4894. 

Natomiast zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć do depozytu w kasie 
Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno zawierać lub być opatrzone 
stosownymi dokumentami zawierającymi: bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty z 
tytułu roszczeń, płatności kar, odszkodowań, oznaczenie stron, wskazanie płatności na pierwsze 
wezwanie bez dodatkowych obostrzeń. 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. 
od dnia protokolarnego przekazania ostatniego Opracowania Przedmiotu zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (równa 30 % 
wysokości zabezpieczenia) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

UWAGA! Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 
rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 
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36. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiar, formularz kosztorysu 
inwestorskiego 

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy  

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym 
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 – Wykaz personelu 

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 9 – Wzór Formularza oferty dodatkowej 

Załącznik nr 10 –- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 


