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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Miasto Tomaszów Lubelski 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski 

telefon: 84 664 27 35 

NIP: 921-198-17-49 

e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl 

strona internetowa: www.mzdtomaszow.pl www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl  
 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

2.1 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

www.mzdtomaszow.pl www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl  
 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w 

art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 

1710), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych do niej – na zasadach 

przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych. 
 

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

prowadzenia negocjacji 

4.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła typu split 

(kaskada pomp) w układ istniejącej kotłowni gazowej w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w 

Tomaszowie Lubelskim wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej pompy ciepła oraz 

wszelkich prac budowlanych do zamontowania wewnętrznych jednostek oraz do zamontowania 

jednostek zewnętrznych. Montaż jednostek zewnętrznych na konstrukcji wsporczej przy kotłowni 

oraz odprowadzeniem skroplin z agregatów.  

5.2 Zamierzeniem modernizacji jest włączenie układu pomp ciepła w istniejącą instalację grzewczą 

opartą na kaskadzie dwóch kotłów kondensacyjnych o mocy 45kW każdy. Połączenie pomp 

powinno zostać wykonane w taki sposób, aby instalacja w dalszym ciągu mogła korzystać z kotłów 

gazowych, przy zachowaniu priorytetu pracy pomp (kaskada kotłów gazowych ma uruchamiać się 

w sytuacjach kiedy system pomp ciepła nie będzie wystarczająco efektywny oraz na życzenie 

zarządcy budynku). Planowana instalacja powinna być dostosowana do systemu istniejącej 

automatyki kotłowej planowanym sterownikiem kaskadowym dla pomp ciepła. Ma to na celu 

zautomatyzowanie procesu przełączania źródeł ciepła w zależności od możliwości danego systemu. 

Układ pomp ciepła powinien być włączony do instalacji grzewczej poprzez wspólny bufor dla 

zespołu pomp ciepła. 

5.3 Nazwy i kody przedmiotu zmówienia wg wspólnego słownika CPV: 

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7  Roboty budowlane 

45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

42511110-5  Pompy grzewcze 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
http://www.mzdtomaszow.pl/
http://www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl/
http://www.mzdtomaszow.pl/
http://www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl/
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5.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz sposób wykonania zostały opisane 

za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. 

5.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych w celu wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej 

i wymogami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz 

do oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w uzgodnionym terminie. 

5.6 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie 

lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość 

zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż 

przewidziane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Każdorazowo 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane 

oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

5.7 Miejsce wykonania zamówienia – siedziba Zamawiającego przy ulicy Piotra Ściegiennego 

57 w Tomaszowie Lubelskim. 
 

6. Termin wykonania zamówienia 

6.1 Zamawiający wymaga wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie: 

- do 20.12.2022 roku 

6.2 Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się faktyczną datę zakończenia całości robót 

stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z uporządkowaniem terenu robót i ich zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika 

budowy i potwierdzoną protokołem odbioru spisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

7.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do 

SWZ. 

7.2 Zakres świadczenia Wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

7.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty z zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy. 
 

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 

8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal - skrzynka podawcza Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski 

/1b862txbx1/SkrytkaESP 

8.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 

„Formularza do komunikacji”. 

8.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
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8.4 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. 

8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

8.6 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

8.7 Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do niej) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja 

przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiającego. 

8.8 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: mzd@mzdtomaszow.pl  

8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email: mzd@mzdtomaszow.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U.2020 poz. 2415). 

8.10 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

8.11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

8.12 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 8.11, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

8.13 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 8.11,  

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

8.14 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 8.12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8.15 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8.16 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

8.17 Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
 

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
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9.1 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 
 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

10.1 Osobami upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00, tel. (84) 664 27 35 mzd@mzdtomaszow.pl są :  

- Dariusz Pikuła – w zakresie merytorycznym,  

- inż. Monika Sawiak – w zakresie proceduralnym. 
 

11. Termin związania ofertą 

11.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

09.11.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

11.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11.4 W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, zgodnie z wymaganiami SWZ. 

12.2 Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie : 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

12.3 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego. 

12.4 Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

elektronicznym. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

12.5 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ)  w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

12.6 W przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo 

upoważniające do złożenia oferty, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało 

wystawione w postaci papierowej i opatrzone 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 

pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające 

pełnomocnictwo) lub notariusz. 

12.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia do podpisywania oferty a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 

12.5 SWZ, złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci 

papierowej i opatrzone 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 pełnomocnictwem w 

postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub 

notariusz. 

12.8 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów należy dołączyć 

zobowiązanie na podstawie art. 118 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik Nr 4 do SWZ), w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 

zobowiązanie zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone 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, może dokonać podmiot 

udostępniający zasoby lub notariusz, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik Nr 3 do SWZ), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.9 Wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.10 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku gdy oferta będzie zawierała informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.11 Składając ofertę dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać 

załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

12.12 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. 
 

13. Sposób oraz termin składania ofert 

13.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

13.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca jest 

zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 
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13.3 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

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

13.5 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2022r. do 

godziny 10:00. 

13.6 Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” zobaczy identyfikator potwierdzenia złożenia oferty. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

13.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

13.8 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

13.9 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
 

14. Termin otwarcia ofert 

14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2022r. o godzinie 10:30. 

14.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

14.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

14.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

14.5 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym w podpunkcie 14.1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

14.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
 

15. Podstawy wykluczenia z postępowania 

15.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp, wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2020 poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-

4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2022 poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021 poz. 1745), 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 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. 

15.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

15.3 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

15.4 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

15.5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w oparciu o 

przepisy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2022, poz. 835): 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa  w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022, poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
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dnia 24 lutego 2022r. o ile została wpisana na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r. o ile został wpisany na 

ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy. 

15.6 Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 15.5 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności. 

15.7 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 15.5 

SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

15.8 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych pkt. 15.5 

SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 000 000zł. 
 

16. Sposób obliczenia ceny 

16.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z wyodrębnieniem podatku VAT i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w punkcie 5 niniejszej SWZ. 

16.2 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, czynniki i uwarunkowania związane 

z wykonaniem zamówienia, wynikające z wymagań podanych w SWZ - należy wpisać do 

formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do SWZ). 

16.3 Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia  

będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa powinna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie 

wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. 

16.4 Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

(z naliczonym należnym podatkiem VAT), w tym uwzględnione powinny być koszty robót, 

materiałów oraz wszystkich innych czynności (wykonanie pomiarów, badań, analiz, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, obsługi geodezyjnej) koniecznych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i do dokonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (budowlanego 

i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie) odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy. 

16.5 Z wyceny prac Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy służący do ustalenia ceny oferty. 

Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty, gdyż nie podlega on 

sprawdzaniu przez Komisję w toku badania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 

przed podpisaniem umowy złoży kosztorys ofertowy (opracowany w oparciu o przedmiary robót) 

odpowiadający oferowanej cenie. Kosztorys musi zawierać cenę dokumentacji projektowej oraz 

robót budowlano-montażowych. Kosztorys będzie wykorzystywany do ustalenia czy parametry 

techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez Wykonawcę odpowiadają wymogom 

Zamawiającego oraz do ewentualnego ustalenia wartości robót dodatkowych lub zmniejszenia 

zakresu robót. 

16.6 Wykonawca podając wynagrodzenie ryczałtowe nie może żądać podwyższenia oferowanego 

wynagrodzenia w przypadku robót, których nie uwzględnił w złożonej ofercie a ich wykonanie 

wynikło z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zasad 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów prawa. 

16.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

16.8 Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 



 10 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie (art. 225 ust. 1 i 

2 Ustawy Pzp). 
 

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

17.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny 

ofert i ich znaczenie: 
 

Cena oferty (C) – waga kryterium - 60% = 60pkt 

Okres gwarancji (G)  - waga kryterium - 40% = 40pkt 

17.2 Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za cenę polegać będzie na ocenie każdej 

oferty według 60 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo 

otrzymuje 60 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów 

według wzoru: 

cena oferty najniższej brutto 

      C = -------------------------------------- x 60pkt 

   cena oferty badanej brutto   
 

17.3 Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium okresu gwarancji polegać będzie na ocenie 

każdej oferty według 40 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli z najdłuższym 

okresem gwarancji otrzymuje 40 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą 

ilość punktów według wzoru: 
 

   okres gwarancji badanej oferty 

      G = ---------------------------------------- x 40pkt 

   najdłuższy okres gwarancji   
 

Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do 

oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy 

oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsce formularza oferty okresu 

gwarancji przyjmuje się, że zaoferował on minimalny okres gwarancji wskazany przez 

Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.  

17.4 Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego łączną 

liczbę punktów oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert: 
 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. 

17.5 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez 

niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Suma 

otrzymanych punktów określi kolejność ofert w postępowaniu od najkorzystniejszej do ofert mniej 

korzystnych dla Zamawiającego. 

17.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 

tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
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wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

17.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

18.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

18.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w punkcie 18.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

18.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i 

formie określonej w SWZ. 

18.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

18.5 W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

18.6 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez zamawiającego. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

19.1 Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX rozdział 2 Ustawy Pzp 

dotyczące odwołania. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

19.3 Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy, 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany. 

19.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem zaufanym. 

19.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 

albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

19.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 
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użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została 

przekazana w inny sposób. 

19.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

19.8 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 19.6 i 19.7 wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.9 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

19.10 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.11 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

19.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

20.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w punkcie 15 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 20.2 SWZ. 

20.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełniania tego warunku, 

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

z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełniania tego warunku, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną min. 150 000,00 PLN, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej dwa zadania związane z robotami w zakresie projektowania i wykonania 

instalacji pomp ciepła o wartości wykonanych robót każdego zadania na co najmniej 150 000,00 

złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem daty i miejsca wykonania 

roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z 

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 – inne odpowiednie dokumenty, 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń a także w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
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oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do sporządzania projektów we wszystkich specjalnościach objętych zamówieniem. 

20.3 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdy etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

20.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

20.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być dołączone do oferty. 

20.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 21.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

20.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

20.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

20.5 Poleganie na zasobach innych podmiotów 

20.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

20.5.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

20.5.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór druku stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. 

20.5.4 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 bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

20.5.5 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. 

20.5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub 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 

postepowaniu. 
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20.5.7 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. 

20.5.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 21.1 

SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

20.6 Podwykonawstwo: 

20.6.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

20.6.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

20.6.3 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 

zamówienie, tj. bez udziału podwykonawców. 

20.6.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20.6.5 Jeżeli zmiana lub 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. 

20.6.6 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

21.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 

21.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 21.1, stanowią dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

21.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 

21.4 Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w punkcie 15 SWZ, aktualne na dzień ich złożenia: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 
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ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

21.5 Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w punkcie 20.2 SWZ, aktualne na dzień ich złożenia: 

21.5.1 Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia (nie mniejszą niż 150 000,00 PLN). 

21.5.2 Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykaz 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 (sporządzonego 

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ), 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, 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ. 

21.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 21.4 lit. a) – 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 – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

21.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w punkcie 21.6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 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 – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

21.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia. 

21.9 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

21.10 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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22. Opis części zamówienia 

22.1 Zamawiający nie dokonuje podziału na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

22.2 Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 

zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić terminowemu i właściwemu wykonaniu 

zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było względami technicznymi, 

organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Podział zamówienia na części nie 

zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia 

jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub 

średnich przedsiębiorstw. Wielkość niniejszego zamówienia w żaden sposób nie utrudnia małym i 

średnim przedsiębiorcom złożenia oferty – nie jest niestandardowa na rynku. 
 

23. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

23.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

24. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 95 ustawy Pzp 

24.1 Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia przy wykonywaniu robót związanych z przedmiotem zamówienia oraz 

czynności w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWiOR 

przy realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu 

budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności. 

24.2 Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) 

przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

24.3 Wymagania określające w szczególności rodzaj czynności związanych z realizacją 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań zostały określone w Projekcie Umowy – Załącznik Nr 5 do SWZ.  
 

25. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

25.1 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

26. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

26.1 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
 

27. Wymagania dotyczące wadium 

27.1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 2 000,00 złotych 

(słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). 

27.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 

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

27.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski, numer 26 9639 0009 2001 0011 1966 0003 z adnotacją 

„Wadium – znak sprawy DZ.171.13.2022”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

na rachunku bankowym Zamawiającego. 

27.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

27.5 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i musi spełniać następujące wymagania: 

a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp., 

b) musi zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze żądanie zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, 

c) musi obejmować cały okres związania ofertą, 

d) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest Zamawiający, 

e) w treści powinna znaleźć się nazwa oraz numer niniejszego postępowania. 

27.6 Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy Pzp. 

27.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, zostanie 

odrzucona. 
 

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

ustawy Pzp 

28.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 
 

29. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy Pzp 

29.1 Obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem oferty jest dokonanie wizji lokalnej. Zgłoszenie w 

celu odbycia wizji następuje drogą mailową: mzd@mzdtomaszow.pl  
 

30. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

30.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż waluta 

polska. 
 

31. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

31.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

32. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp 

32.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zamówienia. 
 

33. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową 

33.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

34. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp 

34.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
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35. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp 

35.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

35.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych 

do oferty. 
 

36. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

36.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

36.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

36.3 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

36.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 

1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

36.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelskim na 

następujący numer konta 26 9639 0009 2001 0011 1966 0003. 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania na rachunku 

bankowym kwoty zabezpieczenia – wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy musi 

nastąpić przed podpisaniem umowy. 

36.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane będzie 

na oprocentowanym rachunku bankowym i zwracane będzie wraz 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. 

36.7 Zabezpieczenie wnoszone w formach wymienionych w pkt 36.3 lit. b) – e) Wykonawca składa 

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.  

Dokument wniesiony w formach wymienionych w pkt. 36.3 lit. b) – e) powinien zawierać klauzulę 

o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

na rzecz Zamawiającego kwoty, na którą opiewa zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

36.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 

36.9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

36.10 Z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 36.3 lit. b) – e) musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 
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36.11 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 36.3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

36.12 Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 

jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie 

określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz. 2095 ze zm.) 
 

37. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, 

w imieniu którego działa Dyrektor z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 

Tomaszów Lubelski, kontakt: mzd@mzdtomaszow.pl ; msdtomaszowl@post.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@tomaszow-lubelski.pl, tel. 694 946 319. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Montaż pompy ciepła w układ 

istniejącej kotłowni w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim”, 

nr DZ.171.13.2022, prowadzonym w trybie podstawowym. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka 

osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
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38. Załączniki 
- załącznik Nr 1  Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

- załącznik Nr 2  Wzór formularza ofertowego, 

- załącznik Nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału, 

- załącznik Nr 4  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  

- załącznik Nr 5  Projekt umowy, 

- załącznik Nr 6  Wykaz wykonanych robót, 

- załącznik Nr 7  Wykaz osób, 

- załącznik Nr 8  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 
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