
zAMAWIAJ,tCY

St4ski Kurator Oswiaty

Kuratorium OSwiaty w Katowicach

ul. Powstarf,c6w 41a

40-024 Katowice

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIIIN IA

w postQpowaniu o udzielenie zarn6wienia

prowadzonyrn w trybie podstawowym bez negoc.jac.li lart.275 pkt l/ o walto(ci poni2ej kwoty

okre6lonej na podstawie art.3 ustawy z dnia ll wrzesnia 2019 r. - Prawo zarntirvieri publicznych

(t..j. Dz. U, 22022 r. poz. 1710 ze zm.) i nie rnniejszej niz r6wnowartoS6 l(wot)/ 130 000 zl na

Usunigcie luZnych fragment6w elewacji

w budynku Delegatury I(uratorium OSwiaty w Bielsku-Bialej przy ul. Pi:rstou,skie.i 44

Nr postgpowania: OA-PO .212, I .4.2022

I(atowice, 2022 rok



Rozdziul I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA.TACEGO

Slqski Kurator Oswiafy
Kuratorium OSwiaty w Katowicach
ul. Powstaric6w 41a
40-024 Katowice
woj. Sl4skie
tel.32 606-30-30; 32 606-30-33
fax.32 60 30 36
internet:WWW.kU-tal-o.IU!0.kAIq"Wr-q.,e.p1

adres e-mail: zamowienia@kuratorium.katowice,pl
skrytka ePUAP : ly7 7 u:u5  yfilskrytka
NIP: 954-22-46-601
REGON: 006473113

Atlres strony internetowej, na kt6rej jest prowadzone postgpowanic i nn htr'rrej bgd4 dostgpne

wszelkie dokumenty zwi1zanezprowadzon4 procedur4: Sl"l"!l!7,fnll!.;;*-1 . .: .rj.j:gjl,lll

Godziny pracy: od poniedzialku do pi4tku -1.30 - 15.30.

Rozdzial II
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

l. Zgodniezart. 13 ust. 1 i2rozporzEdzenia Parlamentu Europejsl<iego i Racly (tlll) 20161619 zdria
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zl<u z prTtlwarzaniem danyclr

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywLr takich danych oraz uclrylenia dyrektywy

95l46lWF, (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE Ll 19 z. clnia 4 rnaja 2016 r.,

str. I; zwanyni dalej ,,RODO") informujeury, ze:

l) adrninistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sl4ski Kurator O(u,iaty w Katowicach,

ul. Powstaficow 41a; skrytka e PUAP: ly77uu|4yftlskrytka;

2) kontakt do inspektora danych osobowych w Kuratoriuni O(wiaty w l(atowicach - e-rrrail

iod@kuratoriurn.katowice.pl, tel. 32 606 30 31,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu

zwi4zanynt z przedntiotowym postgpowaniem o udzielenie zarl6u,iclria publicznego,

prowadzonyrn w trybie podstawowynbez negoc.jac.ii na podstawie art.?-J5 pkt I ustawy Pzp.

4) Administrator przctrvarza clanc osobou,c \v (r:i(lcr ol<rc(liirrr rrr. l, rruir ln),rn z-al<.rcsic

niezbgcLtytti clo osi4gnigcia c:c:lrr, o lilrir',t ru nlo\va poivt,lc.j. \\r :,;,, , tilr6,clr sr,lr-rac.jach

Aclnlittistratot' tttoze llrzcl<azitclpotvierzrc l)lrnslnlr rlrurt' irrrr_r rri l, . li()t.otll . I)rlrlsta*,i1

przcliazattia/potvicrzcttia tllttt\,clt slt plzcytis;r' prau,lt lrrIr ull](r\\, 1r., ,, .rriir 
1t;zetryirrzlrpilr



clallyoh (np. dlrtte rno-qi! h1r1" ttja*,ttiottcr potlnriolortr. z lil,,rr rtrr '', ) zlru,arl unto\\,c

tia (rviaclczcnio uslug sct'r'r,isorvyclt cl la st,stcrnrrilv inItlrnllt\,(',/i]. , lr " ' ,/r)/st)/\\,11t],ch pt'z\

ich przetu,arzaniu):

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby Iub podmioty, l<trirym udostgpniona

zostanie dokurnerrtacja postQpowania w oparciu o art. 74 Lrstawy Pzp;

6) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z,art.JB ust. I Pzp przez okres 4lat od

drria zakoriczenia postgpowania o udzielenie zarn6wienia, a po tynt czasie przez okres

wymagany przezprzepisy prawa w szczeg6lnoSci przepisy dot. archiwiz.ac.ii.

7) obowi4zek podania przezPaniqlPana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotycz4cych

jest wyrnogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pz1t, zwiazanyrn z udziatern

w postgpowauiu o udzielenie zam6wienia publicznego, konsel<wenc.je niclrodania okre6lonych

danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

B) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq poclc.jrnowane w spos6b

zatrtornatyzowauy, stosownie do ar1. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie aft. l5 RODO prawo dostgpu do darrych osobowych Pani/Pana dotycz4cych

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stlrrnie administratora

niewsp6lmiernie duzego wysilku moze zostac Pani/Pan zoborvirlzana do wskazania

dodatkowyclr informacji maj4cych na celu sprecyzowanie z4dania, w sz()zeg6lnoSci podania

nazwy lub daty postgpowania o udzielettie zam6wienia publiczncgo llbo sprecyzowarric

nazwy lub daty zal<ofczonego postgpowania o Lrdzielenie zanrowienia);

b) tra podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowyclr

(skorzyslanie z prawa do ,spro,stowania nie moze ,skutkov,ac zmianc/ y't,niku postgpoutanicr

o udzielenie zam6wienia publicznego ctni zmictnty po,slctttotviefi trtrtowy ry zakresie

niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moie naru,szctt inlegrulno,ir.:i ltt.otokolu oraz ,jego

zalqcznikdw);

c) na podstawie afi. l8 RODO prawo Zqdaria od adrninistratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzehen iem okresu trwania postgpowania o uclzielenie zarn6wienia

pLrblicznego oraz pruypadk6w, o kt6rych rrowa w art. l8 Lrst. 2 I{ODO Qtrau,o clo

ograniczenia przetwarzania nie n1a ze,\lo,\owctnia w odniesieniu clo przet'howltwenia, y, celu

zapewnienia korzystania ze irodkrjw ochrony prawnej lub v, celu ochrott.yt pravt inne.j osoby

fizycznei lub prawnej, lub z uwagi nawa2ne u)zglgdy intere,yu ltubliczttcgo tJnii Europejskiej

lub pafi s tw cr c zl onkow s kie go);

d) prawo do wniesienia sl<argi do Prezesa Urzgdu Ochrony Dauych Osobowych, gdy uzrra

Parri/Pan, 2e przetwarzanie dartych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy

RODO;



l0) nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwi4zku zart.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do Lrsunigcia darrl,ch osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6ryrn lllowa w art. 20 I{ODO;

c) na podstawie at't. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzarria clanych osobowych,

gdyz podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych "jcst art. 6 Lrst. I lit. c
RODO.

Rozdziul III
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENI A

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone .jest w trybie podstawowym bez negoc.jac.ii na podstawie

art.215 pkt l ustawyzdnia l1wrzeSnia2019r. Prawozamowieri pLrblicznych (Dz.lJ,z2022poz.

1710 ze zm.), akt6w wykonawczych oraz ninie.jsze.j Specyfikac.f i Wanrnl<(rr,v Zam6wienia, zwanq

dale.j ,,SWZ".

2. Zanawiajqcy nie przewiduje wyboru na.ikorzystniejsze.j oferty z mozliu,oSci4 prowadzenia

negocjacji.

3. Przedmiotowe postgpowauie prowadzone jest przy uLyciu Srodl<6w l<onrunikac.jielektronicznej.

4. Szacutrkowa warto66 przedmiotowego zam6wienia nie przekracza l<woty 5 31i2 000 er-rro i nie jest

rnniejsza niZ r6wnowartoSi l<woty 130 000 zl.

5. Zantawiaj4cy nie przewiduje aukcii elektronicznej.

6, Zanawiaj4cy nie przewiduje zloAenia oferty w postaci katalog6w elel<trorriczrrych.

7. ZamawiajEcy nie prowadzipostgpowania w celu zawarcia urnowy rarnowe.i.

8. Zamawiajqcy nie zastrzega rrozliwo6ci Lrbiegania sig o udzielenic zam6rvicrria wyl4czr"tie przez

Wykonawc6w, o kt6rych mowa w art.94 ustawy Pzp.

9, ZamawiajEcy nie przewiduje wyrnagari, o kt6rych mowa w art. 96 ust. 2 plit 1? Lrstawy Pzp.

10. Zamawiaj1cy nie przewiduje udzielenia zarn6wiefi, o kt6rych rnowa w art..2l4 ust. I pkt 7 i 8

ustawy Pzp.

11. Zanawiaj4cy nie dopuszcza skladania oferl wariantowych.

12, Zantawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg(ciowych.

13, Zanawiaj4cy nie przewiduje wplaty zabezpieczenia nale2ytego wykonania r-rnrowy.

14. Zanawiaiqcy na podstawie art.95 ust. I ustawy Pzp wyrraga W7,y rc,alizac.ii zam6wienia

zatrudnienia przez WykonawaQ lub Podwykonawcg os6b na podstawie Lulo\\i-\/ o pracg.

a) ZanawiajQcy wymaga, aby czynno5i zwi4zana z realizac-iq zadania rbicie tynk6w byla

wykonywana przez co najrnniej jedn4 osobg zatrudnioltE na podstawir: Lrmowy o pracA

w rozumiettiu przepis6w ustawy z dnia26 czerwca 1914 r. - Kodel<s pracy ( Dz.U. 22022 r. poz.

l5l0) w okresie realizacji przednriotu Lllnowy;

b) w trakcie realizacji zam6wienia Zantawiaj4cy uprawniony .jcst clo rvyltonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno6nie spelniania przez Wyhc)nawcg lub Podwykonawcg



wymogu zatruduienia na podstawie umowy o pracA os6b wyl<onLrf4cyclr czynnoSci ol<reSlone

w ust. 14a.

c) Wykonawcazobowiqzany jest do przedstawieuia na 2qdarie Zamawia.jzlccllo w wyznaczoltyln

terntinie wykazu pracownik6w zatruduionych na unlowQ o pracg \,yt'ir7, z. oliresleniem zahresu

real izowanych czyn rroSci ;

d) w celu weryfikacji zatrudniertia przez WykonawcQ lLrb Podwyhonawcg na podstawie unlowy

o pracA os6b wykonuj4cych czynnoSci w zakresie realizacji zantowieltia, /,anawia.iqcy nloze

24da(,:

- o6wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o6wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownil<a rra poclstawie

un'lowy o pracg;

- poSwiadczonej za zgodnoS6 z oryginalerrr lcopii Lur.lowy o pracA zatrudnic'rrrcgo pracownika;

- innych dokument6w.

e)w przypadku powzigcia przez Zanawia.i4cego infonracji o nanrszeniu prztz Wykonawcg lLrb

Podwykonawcg obowi4zku zatrudttiettia pracownik6w na unlowQ o l]racg 
'/,an'rawiaj4cy mo2e

zwr6ci6 sig o przeprowadzenie kontroli przez ParistwowE Inspekc.jg Pracy.

f) z tytulu niespelnienia przez Wyl<onawcg lub Podwykonalvcg wynrogu zatruclnienia na

podstawie umowy o pracQ os6b wykonuj4cych wsl<azane w ust. l3a czynlto6ci Zanawiajqcy

przewiduje sankcje w postacie obowiqzku zaplaty przez Wyl<onau,cg l<ary umownej

w wysokoSci okreSlonej we Wzolze Llutowy - zal. rtr I I do SWZ.

Rozdzisl IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENI A

1. Przedlniotem zant6wienia jest usunigcie luZnych fragment6w elewacji rv brrtlynku Delegatury

Kuratorium OSwiaty w Bielsku-Bialej przy ul. Piastowskiej 44.

2. Zanowienia nale|y wykonai zgoclnie z:

a) Przedrniarern rob6t - zal. nr 1 do SWZ;

b) Specyfikacj4 techniczrr4 wykonania i odbioru rob6t budowlanych -.2:rl. nr 2 rlo SWZ;

c) Opisern przedmiotu zam6wienia stanowi4cynt - zal. nr 3 tlo SWZ

3. Wsp6lny Slownik Zam6wieri CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacy.i ne

4. Platnosci za wykonane roboty budowalne bgd4 dol<onywane powykonawczo.

5



5. Wykonawaa przy podpisaniu umowy przekale Zamawiajqcemu I(osztorys olcrtowy. I(osztorys

ofertowy sporz4dzony bgdzie zgodnie z Przedmiarem rob6t stanowiilcym zal. nr' I do SWZ.

6. Kosztorys ofertowy bgdzie sprawdzany i akceptowany przez Inspektora nadzolLr inwestorskiego.

7.W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcg, w tral<cie wykonywania rob6t, konieczno6ci

wykonania rnniejszego lub wigkszego zakresu przednriotu Llrnowy Wylionawca zobowi4zany

bgdzie powiadorni6 na pi6urie o tym fakcie Zarnawia.iEcego i Inspel<tora naclzolrr inwestorskiego.

8. Do wykonywania robot zwiqzanych ze zntian4 opisanq w ust. 7 ninie.jszcgo Rozclzialu Wykonawca

tnoze przyst4pii po uzyskaniu zgody Zamawia.j4cego i Inspektora naclzorLr inwt:storskiego.

9. Wykonawca wraz ze zgloszeniern gotowodci do odbiorLr przedrniotu zanrou,icnia zobowi4zany

bgdzie do przekazania Zamawiaj4celnu I(osztorysu powykonawczego.I(osztorys powykonawczy

bEdzie sprawdzany i akceptowany przez Inspelctora nadzoru inwestorsl<iego.

10, Zaakceptowany Kosztorys powykonawczy bEdzie podstaw4 clo przystrlpienia do odbioru

przedmiotu zam6wien ia.

Rozdziql V

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca rnoze powierzyi wykonanie czgsci zam6wienia podwyl<onawcy (poclwykonawcom).

2. Zamawiai4cy nie zastrzega obowi4zl<u osobistego wykonania plzcz Wyl<r)nawcQ kluczowych

czg5ci zam6wienia,

3. Zamawiaj4cy wymaga, aby w przypadku powierzenia czg(ci zarr6rvicnirr podwykonawcorl,

Wykonawca wskazal w f,'ormularzu oferty - zal. nr 4 tlo SWZ czg(ci zirrn6wienia, l<t6rych

wykonanie zatnierza powierzyi podwykonawconr oraz podal (o ile sz1 rru wiatlclrne na tyrn etapie)

nazwy (firmy) tych podwykonawc6w.

4, W przypadku gdy Wykonawcy na etapie skladania of'ert nie sq znaui podwykonirwcy, Zanawiajqcy

Zqda aby przed przyst4pieniem do wykonania zarn6wienia Wyhonawca podal nazwy, dane

korttaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaanga2owaLrych w realizai:.jg zadaniajeileli sq

juz rnu znani.

5. Wykonawca zawiadania Zarnawiaj4cego o wszelkiclr zmianach w oclnicsicnir-r do ipforrnac.ji

zawartych w nst. 4, w trakcie realizac-ii zarn6wienia.

6. Powierzenie wykonania czgsci zarn6wienia podwykonawcour nic zr,i,alnia Wykonawcy

z odpowiedzialno6ci za nale\te wykonanie zant6wienia,

7. Pozostale wymagania dotycz4ce podwykonawstwa zostaly ol<r'cdlone \\ Wzorze Llmowy

starrowi4cym zalqcznik nr I I do SWZ.



Rozdziat VI

TBRMIN WYKONANIA ZAMOWIBNIA

1. Terrnin realizacji zam6wienia: do dnia 19 grudnia 2022 r.

2.Prace rnog4 by6 wykonywane po podpisaniu unrowy i protokolarnyrr przcliazaniu przedmiotLr

zam6wienia do remontu.

Rozdzial VII

WARUNKTADZIAI U W POST4POWANTU

1. O udzielenie zam6wieuia rnog4 ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy nie pocllegai4 wykluczeniu na

zasadach okre$lonych w Rozdziale VIil SWZ, oraz spelniaj4 okre6lonc prrcz Zarnawiaj4cego

warunki udzialu w postgpowaniu.

2. O ndzielenie zarn6wienia mog4 ubiegac! sig Wykonawcy, ktorzy spc|riaj4 warurrki dotycz4ce:

1) zdolnoSci do wystgpowania w obrocie gospotlarczym:

Zatnawiaj1cy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawniefi do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci gospodarcze.j lub zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w:

Zamawiaj4cy nie stawia warunku w powy2szyrn zahresie

3) sytuacji ekonomicznej Iub linansowe.j:

Wykonawca spelni warunel< jezeli wyka2e, 2e .jest ubezpieczony orl odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno5ci zwi4zane-j z przednriotcrn zarr6wienia na

strrl'IQ gwarancyjn4 tninimulr 50 000,00 il.lJbezpieczelrie rna obowirlzyiva.c przez caly okres

trwania umowy.

Zamawiajqcy dokona oceny spetnienia niniejszego warunl<u udzialLr w postgpowaniu

w oparciu o zlo2one przez Wykonawcg dol<umenty, o kt6rych ntowa t',, Iktzdziale X u,sl.2

pkt I SWZ.

4) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetrni warunel<, -jezeli wyka2e, 2e:

a) nie wcze6niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres pror,vaclzurria dzialalnoSci.jest

kr6tszy - w tym okresie, wykonal nalezycie co najmnie.f 2 roboty lrrrclowlane w zakresie

przedrniotu zam6wienia o wartoSci nie nrnie.f szej ni2 50 000,00 zl blurto kaZda.

Zanawiajqcy dokona oceny spehrienia niniejszego warunku uclzialu w postgpowaniu

w oparciu o zloilone przez Wyl<onawcQ dokumenty, o lttorych lnowa w Rozdziale

X ust.2 pkt 2 SWZ.

b) dysponLrje lub bgdzie dysportowal na okres realizacji zam6lvierria osobarni:



- Kierownikem rob6t (l osoba) posiadaj4cynr Lrplawnicrria budowlane do

sprawowania samodzielnej firnkcji techniczne.j w budou,niclrvie do l<ierowania

robotatni budowlanyrni w specjalnosci konstrukcyjno-bLrdorvlanc.j bez ograniczeh,

a takie wpisan4 na listg czlonk6w wladciwei izby sanrolz4du zawodowego.

Samodzielne funkcje techniczne rv budownictwie mogzl r6wnie2 rvykonywad osoby,

kt6rych odpowiednie kwalifil<ac.je zawodowe zostaly rrznane ua zasadaclr

okre$lonych w przepisach odrgbnych.

Zamawiajqcy dokona oceny spelnienia ninie-jszego warunl<u uclzialu w postgpowaniu

w oparciu o zLo2one przez Wykonawcg dokumenty, o l<t6rych nrowa w Rozdziale

X ust.2 pkt 3 SWZ.

Rozdzial VIII
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST4POWANTA

l. Z postgpowania o Lrdzielenie zam6wienia wyklucza sig Wykonawc6w, w stosunku do kt6rych

zachodzi kt6rakolwiek z okolicznoSci wskazanych:

l) w art. i 0B ust. I ustawy Pzp.;

2) w aft. 109 ust. I pkt. 4 ustawy Prp tj.

a) art. 109 ust. 1 pkt 4 - w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjg, ogkrszono LrpadloS6,

kt6rego aktywarni zarzqdza likwidator lub s4d, zawart Lrklacl z wierzycielami, kt6rego

dzialalnoS6 gospodarcza jest zawieszona albo zna.f duje sig on w innej lcgo rodzaju

sytuacji wynikaj4cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach rniejsca

w szczgcia tej proced Lrry.

2. Zatnawiaj4cy wykluczy z postgpowania Wykorrawcg w przypadkach, o l<ttir'-yoh mowa w art. 7

t"tst. 1 ustawy z dnia l3 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach rv ztrlilcsie przeciwdziaiania

wspierattiu agresji na Ukraing orazslulqcych ochronie bezpieczeristwa narodou,cgo (Dz. tJ.22022

r. poz. 835) tj, Wykonawcg:

1) wymienionego w wykazach okre(lonych w rozporz4d zeniu 7 6512006 i rozpol z.qdzeriu 26912014

albo wpisanego na Iistg na podstawie decyz.ji w sprawie wpisu na listg rozstrzygaj4ce.j

o zastosowaniu Srodka, o kt6ryrn lnowa w art. I pkt 3 ustawy;

2) kt6rego beneficjentem rzeczywistym w rozurnieniu ustawy z dnia I rnarca 201 8 r.

o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzn-ru (Dz.U. 2.20')2 r. poz.593 i 655)

jest osoba wytnieniotta w wykazach okre6lonych w rozporz4dzeriu 16512006 i rozporzqdzeniu

26912014 albo wpisana na listg lub bgdqca takini benefic.jentem rzeczyr,vistyrrr od dnia 24 lutego

2022 r., o ile zostala wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na Iistg rozstrzygaj4ce.j

o zastosowaniu 6rodka, o kt6rym tnowa w art.l pkt 3 ustawy;



1.

2.

3) kt6rego jednostk4 dorninuj4c4 w rozurrieniu art.3 Lrst.t pl<t 37 ustawy ztlnia.Zg wrzerinia 1994 r.

o rachuttkowoSci (Dz.tJ. 22021 r. pot.217,2105 i2106).iest podmiot wynricrriony w wykazaclr

okreSlonych w rozporz1dzeniu 76512006 i rozporz4dzeniu 26912014 albo n1;isany na listg lLrb

bgd4cy tak4 jednostk4 dorninuj4c4 od dnia 24 lutego 2022 r., o ilc zostal ri,pisany na listg na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygaj4cej o zastosowaniu Sr.ocllia, o l<t6rym lrowa

w art.l pkt 3 ustawy.

3. Wykonawca mo2e zostai wykluczony przez Zan"tawiajqcego na l<azdyrn otapie postgpowania

o udzielenie zam6wienia.

Rozdziul IX
oSwIADCZBNIE DoT. NIEPoDI,EGANII] wYKI,TJCZI,]NIU,
SPELNIENIA WARUNKOW llDZlAl,IJ W POSTIII,OWT\ NIU

_ ZGODNIE Z ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Do oferty Wykonawca zobowiqzany.jest dol4czyi al<tLralne na dzieri sktaclanir ofert o6wiadczenia

o spelnianiu warunk6w LrdziatLr w postgpowaniu oraz o bral<Lr poclstarv do wyklr-rczenia

z postgpowania - zgodnie z zal. nr 5 i 7 do SWZ.

OSwiadczenia, o kt6rych mowa w ust. I stanowi4 dow6d potwierclzaj4cy bral< podstaw

wyklttczenia, spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu, odpowieclnio na tlzieri skladania ofert

tytnczasowo zastgpuj4ce wymagarie przezZatnawiaj4cego podrniotor,ve (rocllii ilrtwodowe.

Rozdzial X
OSwIADCzENIA I DoKUMENTY, JAKIE zoBowIAZANI 54 DoSTARCZYE

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEI.NIANIA WARUNKOW UDZTALU
W POST4POWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

l. Zamawiajqcy wzywa Wykonawcg, kt6rego oferta zosta.la na.iwy2e.i occrriona, do zloLenia

w wyznaczonym tenninie, nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia wezwania, poclrrriotowych Srodk6w

dowodowych, aktualrtych na dzieri zlolenia podnriotowych (rodk6w clovvodorvr ch.

2. Podrniotowe Srodki dowodowe wyr.nagane od Wykonawcy obe.jmuj4:

1) Dokumenty potwierdzaj1ce, ze Wykonawca .jest ubezpieczony ocl odporvicclzialnoSci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalno(ci zwiqzane_j z przedn'iotern zar.n6u,ic tia ze wskazanierl

sumy gwarancyj ne.f tego ubezpie czenia.

2) Wykaz rob6t budowlanych wykonywanych nie wczeSnie.j ni2 w ol<resie ostatnich 5lat, a jeaeli

okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z, po<lanieur ich rodzaju,



wartoSci, daty i rniejsca wykonania oraz podmiot6w, na rzecz. l<tor5,ch roboty te zostaly

wykonane, orazzal4czeniern dowod6w okreSlaj4cych,czy te roboty zosta{y u,ykonane rnle|ycie,

przy czytll dowodami, o kt6rych lnowa, s4 referenc.ie b4dZ inne clol<uurcntr sporz4dzone przez

podmiot, narzecz kt6rego roboly budowalne zostaly wyl<onane, a1eisli Wl,lionawca zprzyezyn

niezaleLnych od niego nie jest w stanie uzyska6 tych dokLrnent6rv inne oclpowiednie

dokumenty - zal,9 do SWZ.

3) Wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizac.ii zant6r,r,ienia publicznego,

w szczegolnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, l<ontrolg .jal<o(ci lLrb kierowanie

robotami budowlanyrni,wraz z inforrnacjarli na ternat ich kwalifikacji zar,vo<lowych, uprawniefi,

do5wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonywania zalrciwierria pLrblicznego, a tak2e

zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjami o podstau,ic do dysponowania

tymi osobami - zal. 10 do SWZ.

4) odpis lub informacja z l{rajowego Rejestru S4dowego lub Centralne.j I:)r,r,irlenc.ii i lnfbrrnacji

o DzialalnoSci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. I pkt. 4 ustau,),, sporz4dzone nie

wcze(niej niZ 3 miesiqce przed ich zloZeniem, je2eli odrgbne przepisy u,ymagaj4 wpisu do

rejestru lub ewidencj i.

Zamawiajqcy nie wzywa do zlohenia podmiotowych srodl<6w dowoclowych,.jczcli:

1) moze je Lrzyskai za pomoc4 bezplatnych iog6lnodostgpnych baz. clanych, w szczeg6lnodci

rejestr6w publicznych w rozulnienilr ustawy z dnia l7 lutego 2005 r'. o inforrnatyzacji

dzialalno(ci poduriot6w realizujqcych zadania publiczne, o ile \\;-1,1o,.,u*"o wskazal

w o3wiadczeniach, o kt6rym r.r-lowa w art. 125 ust. I Pzp dane Lrmo2liwiai4ce dostgp do tych

Srodk6w.

Wykonawca nie jest zobowiqzany do zlolenia podrniotowych (rodl<6w clowodowych, kt6re

ZanawiaiqcY posiada, jezeli Wykonawca wsl<aze te Srodki oraz potwierclzi ich prawidtowoS6

i aktualnoSi.

Je2eli jest to niezbgdne do zapewtrienia odpowiedniego przebiegu postgporx,itnia, Zarnawiajqcy

moze na kaZdym etapie postgpowania wezwa(, Wykonawc6w do zlozcnia wszystkich lub

niekt6rych podrniotowych 6rodk6w dowodowych, aktualnych rra dzieri ich zlo2enia.

W zakresie nieuregulowanyln ustaw4 Pzp lLrb niniejsz4 SWZ do oSwiaclr:zeri i dokurnent6w

skladanych przez Wykonawcg w postEpowaniu zastosowanie rna.j4 rv szczcg6lnoSci przepisy

rozpor"zEdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z clnia 23 grLrclnia 2020 r. w sprawie

podrniotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokurnent6w lub o(wiarlczeri, jakich moze

iEda(, zamawiaj4cy od wykonawcy oraz rozporz4dzenia Prezesa Racly Ministr6w z dnia

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzaniai przekazywania infbrrrracji oraz wymagari

3.

4.

5.

6.
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4.

t.

,,

3.

6.

technicznych dla dokument6rv elektronicznych oraz 6rodk6w l<orlunil.acji elektroniczne.f

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lLrb l<onkLrrsie.

Rozdzial XI
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTO\A/

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialLr u, postgpowaniu polegai

na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lLrb sytuacji tiltansowc.j lub ekonorliczne-j

podrniot6w udostgpniaj4cych zasoby, riezalelrie od charakterur prawnego lrlcz4cych go z nimi

stosunk6w prawnych.

W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikac.li zawodowych lub

doSwiadczenia, Wykonawcy lxogq polegac na zdolnoSciach poclnriot6u, udostgpnia.i4cych

zasoby, je(li podmioty te wykonaj4 roboty budowalne do realizacji ltt6r1,ch te zdolrro(ci sq

wyrnagane.

Wykonawca, l<t6ry polega na zdoluo5ciach lLrb sytuac.ji podmiotciw Lrclostcpnia.i4cych zasoby,

sl<lada, wtaz z ofert4, zobowiqzanie podmiotu udostgpniajqcego zasob), <lo oclclania mu do

dyspozycji niezbgdnyclt zasob6w na potrzeby realiz.ac.ii dancgo zanrriwienia lub inny

podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca realizu j4c zam6wienie, bgdzie

dysponowai niezbgdnyrni zasobarni tych podmiot6w,

Zobowi4zanie podrniotLr udostgpniaj4cego zasoby, o l<t6ryclr tnor,va ra,Lrsl.3, potwierdza,2e

stosunek lqczqcy Wykonawcg z podrniotarri udostgpnia.jqcymi zasoby gr,r,alantuje rzeczywisty

dostgp do tych zasob6w oraz okre6la w szczeg6lnoSci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w podrliotu udostgpniajqcego zasobv;

2) spos6b i okres udostgpniania Wykonawcy i wykorzystania przez nicgo zasob6w pochniotLr

udostgpniaj4cego te zasoby przy wykonywaniu zant6wienia;

3) czy i w jakirn zakresie podmiot Lrdostgpniaj4cy zasoby, na zclolnoSoi liLtirego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu clotyczqcvch do6wiadczenia,

zrealizuje uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci dotycz4.

Zantawia.i4cy oceuia, czy udostgpniane Wykonawcy przez podm ioty udostgpniaj4ce zasoby

zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuac-ia ekonouticzna lub f inansowa, pozwalaj4 na

wykazanie przez Wykonawcg spetniania warurnk6w udzialu w postgpowanitr^ a takae bada, czy

nie zachodz4 wobec tego podrniotu podstawy wykluczenia, kt6re zostaly plzovidziane wzglgdeur

Wykonawcy.

ZanawiajEcy wezwie Wykonawcg, l<t6rego oferta zostala nqiwyzc-j occ,rriona, clo zloaeria

w wyzllaczonyln terminie, ttie kr6tszym niL 5 dni, tal<Ze w oduir:sicrriu do podmiotu

udostgpniaj4cego zasoby dokument, o ht6rym r.nowa w Rozdziale x u,st. 2 pkt /.

11



7, Je2eli zdolrto6ci techniczne Iub zawoclowe, sytuacja ekonorniczna lub lipllsowa podrniotLr

udostqpniaj4cego zasoby nie potwierdzai4 spe{niania przez Wyl<onawcQ rvarunk6w LrclzialLr

w postgpowaniu lub zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wyhluczeniir. /.anawiajqcy L4da,

aby Wykonawca w terrnirtie okre6lonym przez Zamawiaj4cego zastqpil lcn podrniot innyn1

podmiotem lub podmiotami albo wykazal,2e samoclzielnie spe.lnia warunki uclziahr

w postgpowaniu.

8. Podmiot, kt6ry zobowiqzal siE do udostgpnienia zasob6w, oclpowiacla soliclar-nie z Wykopawc4,

kt6ry polega na jego sytuac.ii finansowe.j lub el<onornicznej, za szhorlc poniesiopq przez

Zanawiai4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba zc za nieudostgpnienia

zasob6w podrniot ten nie ponosi winy.

9. Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sig na zclolno6ci lub

sytuacjg podmiot6w udostgpnia.j4cych zasoby,]e\eli na etapie sl<laclania ot'crt nie polegal on

w danym zakresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w uclostgpnia.jtlcych zasoby.

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lLrb sytuac.li poclrniotrirv uclostgpniaj4cych

zasoby, przedstawia,wrazzo{wiadczeniami, o kt6rych lrrowa w Rozclziule t.Y usl. t SI4tZ,takke

oSwiadczenia podrniotu udostgpniaj4cego zasoby, potwierdzaj4ce bral< poclstarv wykluczenia tego

podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialLr w postgpowaniu. rv zal<resie, w.jakinr

Wykonawca powolLlje sip na .jego zasoby, zgoclnie z katalogienr clol<uurcnt6w okreslonych

w Rozdziale X SWZ * wz6r oSwiatlczefr zal. nr 6 i g clo SWZ.

Rozdzial XII
WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Je2eli Wyl<ortawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza grauicanri Rzcczl,pospolitej polskiej

zamiast dokutnentu, o kt6rym mowa w Rozclziele X u;;1. 2 pkt ./ SWZ sl<lada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym Wykonawca ma sieclzibg lub nricjsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce,2e nie otwafto jego likwidac-ii, nie ogloszono Lrpadlo5ci,.jego al<tywami nie zarzEdza

likwidator lub s4d, nie zawarl Lrktadu z wierzycielami, jego dzialalnosc p,..spodarcza nie jest

zawieszona ani nie znajduje sig ott w innej tego rodzaju sytuac.ji wynika.iqce.j z podobnej procedury

przew i dziar"rej w przep i sach rn i ej sca w szczEcia p roced ury.

2. Dokumetrt powinien by6 wystawiotty nie wcze6nie.j niz 3 miesi.lce przccl .jcgo zlp2epienr.

3. Je2eli w kraju, w kt6ryrn Wykonawca ma siedzibg lub rniejsce zarnieszl<arria, nie wydaje sig

dokumentu, o kt6ryrn lrlowa w ust. I niniejszego rozdziatu, zastgpuje sig go oclpowieduio w calo5ci

Itrb w czgdci dokumentell zawieraj4cym oriwiadczenie Wykonawcy, ze wsl<azanicn-r osoby albo os6b

uprawnionych do jego reprezentac.ji, zloZone przecl organerr sqdow1,n1 lub aclministracyjnyrr,

tlotariuszem, orgallem samorz4du zawodowego lub gospoclarczego, wla(cir,r,-r,m ze wzglgdu 1a

72



siedzibg lub rniejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokurnent ten por,vinicn lrvc wystawiony nie

wcze6niej ni2 3 rniesi4ce przed.iego zlo2eniem.

Rozdzial XIII

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNTE UBrI|GA.rACYCH SID
O UDZIELENIB ZAMOWIENIA

Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o Lrdzielenie zam6wierria. \\r tal<im przypadl<Lr

Wykonawcy ustanawiaj4 pehtorrocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zarn6wienia pr-rblicznego. Doliurnent winien byi

zalqczony do oferty.

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o r-rdzielenie zarr6wicnia l)onosz4 solidarnq

odpowiedzialno56 za wykonanie ulnowy.

W przypadku Wykonawc6w wsp6lrrie Lrbiegaj4cych sig o udzielenic zarl6u,icnia, oSwiadczenia,

o kt6rych mowa w Rozdziale IX S't4rZ r.r,st. l, sklada kahdy z, Wyhonari,c6w. Oswiadczenia

te potwierdzaj4 brak podstaw wyl<luczenia oraz spelnianie warunh6r,v udzirrlu w postgpowaniu

w zakresie, w jakim kaildy z Wykonawc6w wyl<azuje slrelniarric ri,arLrnl<6w udzialu

w postQpowaniu - zal, nr 5 i 7 do SWZ.

W przypadkLr wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia Wykona\,vc\i s4 zobowi4zari na

wezwarrie Zamawiaj4cego zloZyc aktualne na dzieh zlolenia podrniotorvc (rodki dowoclowe,

o kt6rych rnowa w Rozdziale X.

W odniesieniu do warunl<6w dotycz4cych wyksztalcenia, do(wiadczenia, l<walifikac-ii

zawodowych Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia rnog4 polegad na

zdolnoSciach tych Wykonawc6w, kt6rzy wyhonaj4 roboty budorvlane, clo rcalizac.ji kt6rych te

zdolnodci sQ wymagane.

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zarn6wienia dot4cza.jq clo ol-erty o(wiadczenie,

z kt6rego wynika, kt6re roboty budowlane wykonaj4 poszczeg6lni Wykonar,r,cy.

Rozdzial XIV
SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYJASNIENIA TRIISCI SWZ

I(ornunikacja w postgpowaniu o Lrdzielenie zam6wienia, w tyru sl<{adanic ofeft, wymiana

inforrnacji oraz przekazywanie dokumeut6w lub oSwiadczeri nrigclzy Zamawiaj4cym

a WykonawcE, z Ltwzglgdnieniern wy.i4tl<6w okreSlonych w ustar,vie Pzp. odbywa sig przy

ruzyci u (rodk6w kom Lrn ikacj i e l ektron iczn e.i .

Oferlg, otiwiadczenia, o kt6rych mowa w art. 125 ust. I ustawy Pzp, poclrniotowe Srodki

dowodowe, peluomocnictwa, zobowiqzanie podrniotu udostgpnia.j4cego zasoby, o(wiadczenie

4.

l.

1.

6.

,|
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zgodnie z Rozdzialem XIII ust. 6 sporz4dza sig w postaci elektroniczne.j, w og6lnie dostgpnych

formatach danych, w szczeg6lno(ci w formatach .txt, .rtl, .pdf, .doc, .docx, .orlt.

3. W postgpowaniu o udzielenie zatn6wienia komLrnikacja migdzy Zanrarvia.iilr:yrri a Wykorlawc4

odbywa siQ przy uzyciu rniniPoftalu, kt6ry dostgpny .jest pod adreserl:

https://niiniportal.uzp.gov.pl, ePUAPU dostgpnego pod adresem: htlpg/epuap.gov.pllwps/portal

oraz poczty elektronicznej Zarnawiaj4cego - zar11ow1ede@lgrratqr i1rl1,li4tor,r,ii:c.pl.

4. Osob4 uprawnion4 do porozumiewania sig z Wyl<onawcami w zalircsie proceduralnym

jest - Olga Otwinowska, Ewa Made.j-'faraszl<iewicz- - tel. 32 606 30 33, w zakresie

rnerytorycznyr.n - Justyna I(opiec - tel. 32 606 30 20.

5. W postgpowattitt o udzielenie zam6wienia kornLrnikac.ja poutigclzv Zarnawia.i4cyn

a Wykonawc4 (poza ofertq i zalEcznikami do nie.j) rv szczeg6lno(ci sl<lirrlanie o6wiadczeri,

wniosk6w zawiadomie:fr oraz przekazywanie informac.ji odbyrva siq clektronicznie za

poSredrrictwem dedykowanego formularza ,,Formulurz do komunikcrcTl" clostgpnego na ePUAP

oraz udostgpnionego przez niniPortal. We wszelkie.f korespondetrc.ji zwiqtanej z niniejszym

postgpowaniem Zamawiaj4cy i Wykonawca poslLrgul4 sig nunterern ogloszenia w BZP lub

lD postgpowania.

6. Zanawiajqcy moze r6wniez kornuttil<owa6 sig z Wykonawcarni za ponrcrcE poczt)/ elektronicznej -

zamowien ia@kuratori um. katowice. pl.

7. Dokumettty elektroniczne, skladane sQ przez WykonawcQ za po6reclnictrvcnr ,,Forrnularza do

konrunikacji" jako zalqcznik. Zarnawiaj4cy dopuszcza r6wniez mozlir,voS6 sl<larlania dokurrent6w

elektroniczttych za pomoc4 poczty elel<tronicznej, ua wslcazauy w ust. 6 arlrcs ernail. Spos6b

sporz4dzenia dokutnent6w elel<tronicznych musi by6 zgodny z wynraganiami okreSlonyrni

w rozporuqdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 gnrdnia 2020 r. u sprawie sposobu

sporzqdzania i przekazywania informac.fi oraz wymagari technicznych dla dokument6w

elektronicznych oraz 6rodk6w komunikac.li elektronicznej w postgpou,aniu o udzielenie

zatn6wienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozpo rz4dzeriu Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie poclnriotowych Srodk6w

dowodowych oraz iltnych dokumeltt6w lub oSwiadczeri, .jakich rno2e 24clrri': zarnawia.lqcy od

wykonawcy (Dz.U. 22020 po2.2415).

8. Wykonawca moze zwroci| sig do Zamawiaj4cego z wnioskiern o wy-ja(nienie trr(ci SWZ.

9. Zanawiaj4cy jest obowi4zany udzieli6 wyjaSnieri niezwlocznie, jednal< nie pti2rriej riL na 2 dri
przed uplywern terurit.tu skladania ofert, pod wamnl<iern ze wniosel< o rvy.ja(nienie tre6ci SWZ

wplyn4l do Zamawiaj4cego nie poiniej niZna4 dni przed uplywenr tenlinLr skladania ofert.

10. Je2eli Zatnawiajqcy nie udzieli wyjaSnieri w terminie, o kt6rym mowa w ust. r),przedluaaterrnin

skladania ofert o czas niezbgdny do zapoznania sig wszystkich zairrteresowarrych Wykonawc6w

z wyja6nieniarni niezbgdnynri do nalezytego przygotowania i zlo2.enia ofblt. W przypadku gdy

t4



wniosek o wyja6nienie tre(ci SWZ nie wplyn4t w tenninie, o kt6rynr nlowa w ust. 9,

Zamawiaj4cy nie ma obowiqzltu udzielania wyja(nieri SWZ oraz obou,iilzku przedluaenia

terminu skladania ofert.

11. Przedlu2enie teruit.tu skladania ofert, o kt6rych urowa w ust. 10, nie rr,,plyrvn na bieg terr.ninu

skladania wniosl<u o wyja6nienie tresci SWZ,

Rozdziol XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA ITORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMTCN'I'OW

1. Wyltonawca zantierzajqcy wzi4(, udzial w postgpowaniu o Lrdzielenic znnr6rrrcnia pLrblicznego,

rnLrsi posiada6 konto na ePUAP. Wykonawca posiada-i4cy konto na cPU,,\P ma dostgp do

nastgpuj4cych fonnularzy: ,,Formularz do zloLenia, n'riany, wycofania ol'ert1, lLrb wnioskLf' oraz

do,,Formularza do komunikacji".

2. Wylnagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dol<unrent6rv elektronicznych,

elektroniczttych kopii dokument6w i o(wiadczeh oraz informacji prz.el<az.ytvaLr_i,ch przy ich uzyciu

opisane zostaly w Regulalninie korzystania z systerlu nriniPortal oraz Walrrr.rl<ach korzystania

z elektron icznej platforrny uslu g adrn i n i stracj i pLr b I icznej (ePU PA).

3. Maksyrnalny roztniar plik6w przesylanych za po(rednictweln dedyl<orvarrych forrnularzy:

,,F'orrntllarz zlo\enia, ztniany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,1.'onrularza do komunikacji"

wynosi 150 MB.

4. Ofertg, oSwiadczenia, o lrt6rych mowa w art. 125 ust. I ustawy Pzp shlnda sig, pocl rygorem

niewaino5ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej ollatrzoncj potlpisem

zaufanym Iub podpisem osobistym.

5. Fornra elektronicztla oznaaza opatrzenie dokumentu (plil<u) elektronicznego loi alifikowanym

podpisem elektronicznym.

6. Zantawiaj1cy zaleca, aby przed zlo2eniern elektronicznego podpisrr na olercie, Wykonawca

zapoznal sig z opini4 Urzgdu Zantowiefi Publicznych (,tok nulely poclpi,ttri' ofertg w postaci

e I e ktr oniczrue/ dostgpnej pod adresem :

r: I r.: li !_p qr_i q71r_q1p-(l'

7. Wykonawca sklada ofertg za po6rednictwern ,,Formularza do zloLeria, znrianl . wycofania oferty

lub wuiosku" dostgpnego na ePUAP i utlostgpnionego r6lvnie2 uA miniPortalu.

FLrnkcjonalno56 do zaszyfrowarria oferty przez Wykonawcg.jest dostgpna clla Wykonawc6w rra

tniniPoftalu, w szczeg6lach danego postgpowania. W ForrnLrlarzu olcrty Wykonawca

zobowi4zany jest podai adres skrzynki ePUAP, na kt6ryrn prowaclzona bgdzic korespoudencja

zwiqzana z postgpowan iem.
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8. Spos6b zlolenia oferty, w tym zaszyfrowatria oferty opisany zostal w,,lnstlLrlicji uzytkownika",

dostgpnej rra stronie: httns://miniDortal.uzrr.gov.nl/.

9. Za datE przekazania ofefty, wniosk6w, zawiaclornieri, dohument6rv clcktrrnit:znych, o$wiadczeri

Itrb elektronicznych kopii dokurnent6w lub oSwiadczeh oraz innych irrlbrnracji przyjmuje sig datg

ich przekazania na ePUAP.

10. Dane postgpowania (identyfikator postgpowania) n.lozna wyszul<ac na Li(cie wszystkich

postgpowari l<likajqc wczeSniej w MiniPortalu opcjg ,,Dla Wykoltawc6w" lub ze strony gl6wne.i

z zakladki Postgpowania.

lT.Ihhdy z Wykonawc6w moZe zloZy(, tylko jedn4 ofeftg. Zlo\enie wigl<sze.j liczny oferl lub oferty

zaw ieraj 4ce propozycj e wari antowe pod I e gai bgdzie odrzuce n i r-r.

12.TreS6 oferty musi odpowiada6 treSci SWZ.

13. Dokumenty sldadaiace sie na oferte:

1) Formularz ofertowy- zal. nr 4 do SWZ;

2) O5wiadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wyl<onawcy - 2.a1. nr 5 do SWZ;

3) OSwiadczenie o braku podstaw wykluczenia dot, podrniotLr udostgpnia.jqccgo zasoby - zal. nr 6

do SWZ QeLeli dotyczy);

4) OSwiadczenie o spelnieniu warurtk6w udziatu w postgpowaniu dot. Wyl<onarvcy - zal. rr 7 do

SWZ;

5) OSwiadczettie o spelrtieniu warunk6w Lrdzialu w postgpowaniu dot. poclnriotu Lrdostgpniaj4cego

zasoby -zal, nr B do SWZ (ezeli dotyczy);

6)Zobotviqzanie podrniotu udostgpniaj4cego zasoby, o kt6rym ntowa w Rozcl:iule XI ttst. 3 SWZ

(ezeli dofyczy);

7) Dokument ustanawiaj4cy pelnorlocnika i upowaznia.i4cy go do poclpisl,rvania oi'erty oraz

reprezetrtowania podrniot6w wystgpujqcych wsp6lnie, o I<t6ryrr ntowa tv lilnclziale XIII ust. l
SllZ Qezeli dotyczy);

8) OSwiadczenie Wykonawc6w wsp6lnie ubiega.l4cych sig o udzielenie zarntirvienia, o kt6rym

mowa w Rozdziale XIII ust. 6 SWZ (jezeli dotyczy);

9) Dokurnerfty, zkt6rych wynika prawo do podpisania oferty;

l0) Pehrornocnictwo potwierdzaj4ce urnocowanie do reprezentowtrnia \\iyl<onawcy (e2eli

dotyczy).

14. Oferla powinna by6 podpisana przez osobg upowaznionq do reprezerrlolrania Wykonawcy,

zgodnie z form4 reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w rejestrze lub innym dokumencie,

wlariciwyln dla danej formy organizacyjne.j Wyl<onawcy albo prutz upelnornocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziala-i4ca rv irrrieniu Wykonawcy

jest umocowana do jego reprezentowania, Zarnawiajqcy Zqda ocl Wyl<orrawcy odpisu lub
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infbrrnacji z Krajowego Rejestru S4dowego, Centralnej IJwidencji ilnlbrnriro.ii o Dzialalno6ci

Gospodarczej lub innego wladciwego rejestru. Wyl<onawca nie sl<tada riol<unient6w je2eli

wskaZe dane umo2liwiaj4ce dostgp do tych dokurnent6w samodzielnie pv,e7 Zamawia-i4cego,

poprzez bezplatne i o96lnodostgpne bazy danych.

15. Jezeli w imieniu Wykonawcy dziala osoba, kt6rej umocowanie dojego replczcntacji nie wynika

z dokurnent6w, o kt6rych mowa w ust. 14, Z,arnawiaj1cy 24da petnonrocnictwa lub innego

doku mentu potwierdzaj qcego Ll r.nocowan i e do reprezentowan i a Wyhon arvo;,.

16. Pelnornocnictwo do zlohenia oferty musi by6 zloilone w fbnrie elelitloniczne.j opatrzone

kwalifikowanym podpisern elektronicztryrn lub w postaci elektroniczne.j opatrzolte podpisern

zaufanyu lub podpisern osobistyrn lub elektronicznej kopii, poSwiadczoncj kwalifikowanyln

podpisem elektronicznym, podpiser.n zaufanyrrr lLrb podpisem osobistytll prz,el. rrotariusza.

17.Ofefta oraz pozostale oSwiadczenia i dokuurenty, dla kt6rych Zarnawiajilcy okre6lil wzory

w formie o6wiadczeri lub formularzy stanowi4cych zal4czniki clo S\\/2, powinny byd

sporz4dzone zgodnie ztymi wzorami, co do trerici i ich opisu. Wykonawca zobowi4zany jest do

wypelrrienia wszystkich p6l wymagartych w dokurnentaclr stanowiqcycl"t zaltlaz.uiki do SWZ.

18. Oferta powinrta by6 sporz4dzona w jgzyku polsl<irr. I{a2dy dol<untcnt sl<larla.j4cy sig na ofertg

powinien byd czytelny.

19. JeSli oferta zawiera informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstu,a rv lozurlielriu ustawy

z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji (Dz. U. z.'").022 r. poz. 1233),

Wykonawca, w celu utrzymania w polrfiro6ci tych inforrnacji, przeliazuie .1c w wydzielonynr

i odpowiednio oznaczonyrn plil<Lr, wraz z jednoczesnyrn zan'taczeniern polccenia ,,Zal4cznik

stanowi4cy tajentnice przedsigbiorstwa" a uastqpnie wraz z plikami stanowirrcyrni jawn4 czg(i

nale?y ten plik zaszyfrowa(,.

20. Oferta mo2ebyd zlohona tylko do uplywu tenninr-r skladania ofert.

21. Wykonawca rtoze przed uplywern terurinr-r sl<.ladania ofert wycofa6 of'ertq za po6rednictwet.r.r

,,Fortnularza do zlo\enia, zrniany, wycofania oferty lub wnrosku" clclstqlrnego na ePUAP

iudostgpnionego na rniniPortalu. Spos6b wycofania oferty zostal opisany w,,lnstrukcji

uzytkown ika" dostgpuej na m i miPortalu.

22. Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert rrie rnoze skLrtecznie clol<ona6 zrniany ani

wycofa6 zlozonej oferty.

23. Podmiotowe 6rodki dowodowe lub inne dokurnenty, w tyrn clol<urnerrty potwierdzaj4ce

tttnocowauie do reprezetrtowania, sporz4dzone w .jgzyku obcyrn ltlzcliazuje sig wtaz

z tlurnaczeniern na jgzyh polski.

24. Wszystkie koszfy zwiyzane z uczestnictwern w postQpo\vaniu. \v szczeg6lnoSci

zprzygotowaniern i zloleniem oferty ponosi Wykonawca sklada-jqcy oltrt.c Zamawiajqcy nie

przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
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Rozdzittl XVI

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

l. Wyl<ottawca bgdzie zwiqzany ofert1 przez ol<res 30 tlni, tj. rlo dnia 9 grudnia 2022 r. Bieg

tertlinu zwiqzania ofeft4 rozpoczyna sig wfazz upJywern terntinu shlaclania olcrt.

2. W przypadku gdy wyb6r najkorzystniejszej oferty nie nast4pi przed uplyu,crrr termirru zwiqzaria

ofert4 wskazanego w ttst. 7, Zamawiai4cy przecl Lrplyweni terminu zwiqz;ttia ofeftq zwraca sig

jednokrotnie do Wykonawc6w o wyrazenie zgody naprzedlu2enie tcgo lerntinu o wskazywany

przezniego okres, nie dluzszy niL30 dni. Przedlu2enie terrriuu ztviEzania ofert4 wytlaga

zloLenia przez Wyl<onawcQ pisemnego o(wiadczenia o wyrazeuiu zgocly rra ;rrzedluzenie tenninu

zwiqzania ofer14.

Rozdz,ial XVII

SPOSOB I TERMIN SKT,ADANIA I OTWARCIA OF'IIR'I'

1. Ofertg wraz z zalqcznil<ani nale|y zlo2y(, za poSrednictwenr minil'ortalu do tlnia

10 listopada 2022 r. do godziny 11:00.

2, Otwarcie ofert nast4pi w dniu l0listopada 2022 r, o godzinie ll:15.
3. Najp6Zniej przed otwarciem ol'ert Zamawiaj4cy, udostgpnia na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacjg o kwocie, jal<4 zarnier"za pvsznaczl,d na sfiuansowanie

zarn6wienia.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert, Lrdostgpnia sig na strouie internctorvej prowadzonego

postgpowania inforrnacj e o :

I ) nazwaclt albo imionach i nazwiskach otaz siedzibach lub rnic.jscach prowadzone-j

dzialalno6ci gospodarczej albo miejscach zarnieszkania Wykorrawc6w, litiilych of'erty zostaly

otwarte;

2) cenach lLrb kosztach zawaftych w ofertach.

5. JeZeli otwarcie oferl nastgpuje przy uzycir,r systemu teleinformatycznego, 11, plzypadku awarii tego

systelnu, kt6ra powoduje brak moZliwoSci otwarcia ofert w terrlinic okre(lonyrn pruez

Zanawiaj4cego, otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po usunigciLr awarii.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

L Cena ofertowa wynika z wypelnionego,,Fonnularza ofertowego" - zll. nr.4 SWZ. Wyl<onawca

zobowiqzarty jest do wypelnienia liczbowo i slownie ceny netto iceny brurt1o za realizacjE calego

przedrniotu zam6wienia.
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2, W przypadku rozbieznoSci pomigdzy cenq podan4 cyfi"orvo a slownie, .jako wartori6 wla$ciwa

zostanie przyjqta cena podana cyfrowo.

3. Cena oferty winna zosta1 skalkulowana przy LrwzglgdnieniLr zaklesLr rob6t okreSlonego

w Przedmiarze rob6t -zal. nr 1 do SWZ.

4. Cena oferlowa brutto musi zawiera6 wszystl<ie l<oszty niezbgdne do l<ortrplcksowe.j realizacji

przedmiotu ulnowy, wszystkie LrslLrgi i dostawy, bez kt6rych realizac.ia zarn6wienia bytaby

nierno2liwa oraz wszystkie koszty, kt6re wynikaj4 ze SWZ, postani'rrvieli urnowy oraz

dokumentacji stanowi4cej zal. nr 1, 2, 3 do SWZ.

5. Za cenE oferty Zamawiaj1cy bgdzie uwazal lqcnt4 ceng brutto (lqcznie z rraleznyrr.r podatkient

vAT).

6. Skutki finansowe blgdnego obliczenia ceny oferty wynil<aj4ce z nie uwz.glqclnienia wszystkich

okolicznoSci, kt6re niog4 wplywai na ceng obciqlajq Wykonawcg,

7. Cena oferty powinrta by6 wyra2ona w zlotych polskich (PLN) z dokladnoSci4 tlo dw6ch rnie.jsc po

przecinku.

B. PlatnoSci za wykonane roboty budowalne bgd4 dol<onywane powykonawczo.

9. Zanawiaj4cy nie przewiduje rozliczeri w walucie obce.i.

10. Wyliczona cena oferty brutto bgdzie sluzyd do porownariazlolonych of-ert.

ll. JeZeli zostalazlolona ofefta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania Lr Zarnarl,iaj4cego obowi4zkLr

podatkowego zgodnie z ustaw4 z dnia 1l marca 2004 r. o podatku ocl torvar'6w i uslug (Dz. U.

22022 r. poz.931 ze zm.), dla cel6w zastosowania kryterium ceny lLrtr l<osztrr ',/,amawia-i4cy dolicza

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotg podatku od towar6w i uslug, Iit6r'r1 mialby obowi4zek

rozliczy(,. w ofercie, o kt6rej rnowa w ninie.iszyrn ust., wykonawca rna obowiilzek:

l) poinformowania Zarnawiaj4cego, 2e wybor jego oferty bgdzie prorvaclzil do powstania

u Zatnaw iaj4cego obowi qzku podatl(owego;

2) wskazarria nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa ILrb 6wiadczenie bgdq

prowadzily do powstania obowi4zkLr podatltowego;

3) wskazania waftoSci towaru lub uslugi objgtego obowiqzl<ierr podatl<or,r,r,rn Zanrawia.j4cego,

bez kwoty podatl<u;

4) wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, ktora zgodnie z.wiedz.4 Wykonawcy, bgdzie

miala zastosowanie.
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Rozdzial XIX

OPIS KRYTERIOW OCENY Otr'BRT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCI I KRYTERIOW

I SPOSOBU OCENY OFBRT

1. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie kierowal sig przy wyborzc ol'ert:

Ocena ofeft zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poni2e.j l<r1r1e11u oraz ich wagi.
Oferty oceniane bgdq punktowo

a) cena

b) gwarancja

60'h

40,

Razem 100,,1,

2. Spos6b liczenia punktacji

2.1. Punkty za ceng:

najnilsza cena brutto
wl :

cena brutto podana przezbadanego Wykonawcg

W1 - liczba punkt6w przyznana w oceniauej ofercie zaaenQ

Maksyrnalna liczba punkt6w przylEta w tym kryterium to 60 pkt
Punktacja przyznana za cenQ* na podstawie zal. nr 4 do SWZ.

2.2. Punkty za gwarancjg:

,k l00 pkt * 600/o

Iiczba punkt6w w ocenianej oI'ercie
\t/a -vv L ' " 100 pkt * 40o/o

najwylsza liczba pLrnkt6w

W2 - liczba punkt6w pt'zyznana w oceniane-j ofercie za gwaranc.jg

Gwarancja 36 miesigcy - 20 pkt
Gwarancja 48 miesigcy - 40 pkt

Maksymalnaliczba punkt6w przylEta w tym kryterium to 40 pkt.

PLrrrktacja pruyznana za gwaranc.jg - na podstawie zal. nr 4 SWZ.

Wynrugany przez Zamawiajqcego minimulny okres gt,varanc.ji u,yno,si 24 miesiqce liczqc od dnict
podpisania hez zastrze2en przez Zamawia.jqcego protokolu oclbioru przetlrrtiolu zatnriwienia.
[4/ przypadku niewskazania w ofercie przez ll/ykonawcA gu,urancji lnb zuzttctczt,ttiq obtr wqriqnl(1t,
Wykonawca zobowiqzuje sig do udzielenia gvvaranc.ji na minirualny okre.s gt,t,crrrrncji tj.24 miesiqce
i y, zv,iqzku z powyiszym Wykonav,ca otrzymu 0 pkt. W przypuclku grl1, tr ofbrtach zoslanie
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zaproponowany okre,\ gwarancji dluZsz1t ni2 48 miesigcy, do oceny oJbrl zostcnie ltr.zejgle 48 miesigcy.
Oferty zawierajqce olcres gwqyctncji kr\tszy ni2 minimalny zostonq odrzucone.

2,3.Uzyskane punkty w kryterium Wl, W2 zostan4 zslllrowane,

w : wl + w2

W - lqcznaliczba punkt6w uzyskana w oceuianej ofercie za kryteriunt Wl, Wll.

3. Najkorzystniejsz4 ofertq bgdzie oferta, ktora spefiri wszystkie wyrnagania iwarunki oltreslone

przez Zanawiaj4cego i uzyska nalwyilsz4 iloSi punkt6w.

4. Oferty zostan4 ocenione na podstawie kryteri6w wymieniorrych w ninic.iszej SWZ zgodnie

z nretod4 opisan4 w niniejszyrn rozdziale.

5. Punktacja przyznawana ofertorr w poszczeg6lnych hryteriach oceny oli:rt bgdzie liczona

z doktadnoSci4 do dw6ch rrie.isc po przecinku, zgodnie z zasadarni alytmetyl<i.

6. Kalda ofefta oceniona bgdzie osobno.

7. Zamawiaj4cy poprawia w ofercie:

a) oczywiste ornylki pisarskie,

b) oczywiste ornylki rachunkowe,zuwzglgdn ieniern l<onseltwenc.ji rachuultou,-rch dokonanyclr

poprawek,

c) inne omylki polegaj4ce na niezgodrtodci oferty z dokurnentanri zarnowienia. niepowoclLrj4ce

istotnych zmian w tre6ci oferty

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tyrn Wykorlawcg, kt6rego oferta zosta.la poprarviona.

8. W toku badania i oceny ofetlZarnawiaj4cy mo2e 2'4da(, od Wyl<ouawc6w wy.ja(rrieri dotyczqcych

tre{ci zloiouych ofert lub innych sldadanych dokument6w lLrb oSwiadczeri. Nic<lopuszczalne jest

prowadzenie migdzy Zamawiaj4cyrn a Wykonawc4 negoc.jacji dotycz.lcyol't zlo2onej oferty oraz

dokonywan ie .j aki chko lwiel< zrn i arr z zastrzeileni ent u st 7.

Rozdz,ial XX
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOI'I.]I,NIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPITAWIE
ZAMOWIBNIA PUBLICZNEGO

1. Zanawia-iqcy zawiera LllnowQ w sprawie zam6wienia publicznego n,tcrrninic nie kr6tszym ni2

5 dni od dnia przeslania zawiadonrienia o wyborze najl<orzystnie.jszej ofefty, -jeZeli

zawiadomienie to zostalo przeslane przy uLyciu Srodkow komunil<ac.ji e lcktrorricznej.

2. Zamawia.lqcy mole zawrzet Llnrowg w sprawie zam6wienia publicznego przcri Lrplywern terrnirru,

o kt6rym lrowa w ttst. l,.ieZeli w postgpowaniu o udzielenie zanrowicnia plorvaclzonyrn w trybie

podstawowyrn zlo2or'ro tylko jedn4 ofertg.

27



3. W przypadku wyboru oferly zlo\one.i przez Wykonawc6w wsp6lnir: Lrbiega.j4cych sig

o udzielenie zam6wienia Zatnawiajqcy zaslrzega sobie prawo 24clania prz,ed zawarciem umowy

w sprawie zarn6wienia pLrblicznego utnowy reguluj4cej wsp6lprac9 tych W1,l,iypawc6w.

4. Wykonawca bgdzie zobowiqzar"ry do podpisania umowy w nrie.jsctr i ternrinie wskazanym przez

Zarnawiaj4cego.

5. Wykorrawaa przy podpisaniu unlowy zobowiqzany bgdzie do przel<azania Zamawia.i4cemu

Kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy winien byi sporzqclzony zgorlrrie z Przedrniareur

rob6t stanowi4cym zal, nr I do SWZ.

Rozdzial XXI
INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY OIIAZ MOZI,IWOSCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiqzany do zawarcia urllowy w splawie zamrirvienia publicznego

na warunkach okreSlonych we Wzorze Lutlowy - zal. nr 11 do SWZ.

2. Zakres (wiadczenia Wykonawcy wynikaj4cy z Lrmowy .fest tozsanry z .jcgo zobowi4zaniem

zawartym w ofercie,

3. Zamawiajqcy zakazuje zmiatr postanowieri zawafiej Lulowy w stosunl<Lr clo tre$ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonauo wyboru Wykonawcy z zastrzeleriern zrnian przewidzianych

w ninie.iszyr:n rozdziale oraz ol<reSlonych w art, 455 ust. I pl<t 2-4 oraz ust. 2 usrawy Pzp.

4. Zmiana tre5ci ulnowy luoze dotyczyc przedlulenia terrninu realizac-ii zanr6wicrria, o okres trwania

przyczytl z powodu kt6rych bgdzie zagro2one dotrzyrnanie tego telrninu w nastgpuj4cych

sytLracjach:

a) jezeli pruyazyny, z powodu kt6rych bgdzie zagrohone dotrzyrranie ternrintr realizacji ulrowy

bgd4 nastgpstwetx okolicznoSci, zakt6re odpowiedzialno(6 ponosi Zanrau,irr.irlcy;

b) wyst4pienia sity wylszej uniemozliwia.j4ce.i wyl<onanie przednriotu Lulrowv zgodnie

z postanowieniarni;

c) wyst4pienia okolicznoSci, kt6rych nie tlozna bylo przewidzied pomirr.ro zachowania nalezytej

starannoSci.

5. Zmiarry mog4 by6 dokonywatte za zgodq obu stron wyrazon4 na pi6mie pod lyllolent niewaZnoSci.

Rozdziul XXII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNII.I
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

I . Wyl<onawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie 6rodki ochrouy prarvnc.j lv postaci odwotania oraz

skargi do s4du.

2. Szczeg6lowe zasady wnoszeuia Srodk6w ochrony prawnej oraz postgpou,ania tocz4cego sig

wskutek ich wniesienia okre6la Dzial lX ustawy Pzp.
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Rozdzittl XXIII

wYItAZ ZAL,ICZNII{OW DO SWZ

Zalqcznik I - Przedmiar rob6t.

Zalqcznik 2 - Specyfikacja techniczllo v,ykonanio i odbioru robrit budot,vlunyc:11.

Zalqcznik 3 - Opis przedmiotu zctmrjwienia.

Zalqczn ik 4 - Forruularz ofertowy.

Zalqcznik 5 - Oiwiadczenie o braku poclslav,wykluczenitr doL Wykonuv,c1,.

Zalqcznik 6 - Oiwiadczenie o braku podstev, y,ykluczenicr dot. podntiotu uclo,slgpniulqcego zasoby.

Zalqcznik 7 - Oiwiadczenie o spelnieniu warunkriv, udzialu w postgpou)tutiu clot. LI/yllsno*"r.

Zalqcznik B - Oiwiadczenie o spelnieniu u,arunkdw udzialu vt po,stgpouttutiu clol. ltodntiotu

trdostgpniaj qce go zas oby.

Zolqcznik 9 - I4tykaz rob(tt budott,lcrnych.

Zalqcznik I 0 - Wykaz os6b skierowanych przez Wykonav,cg do realizcrc ji zumdyvictr icr.

Zalclcznik I I -Wz(tr umov)y.

Zo/tp it,r'tlzam:

Z up. Slqsklego Kuratora OlwiatY

Y--cr'"*rxr
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