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Rozdział I 
 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Śląski Kurator Oświaty  

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

ul. Powstańców 41a 

40-024  Katowice 

woj. śląskie 

tel. 32 606-30-30;  32 606-30-33  

fax. 32 60 30 36 

internet: www.kuratorium.katowice.pl 

adres e-mail:  zamowienia@kuratorium.katowice.pl 

skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka 

NIP:  954-22-46-601 

REGON:  006473113 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  https://miniportal.uzp.gov.pl 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30. 

 

Rozdział II 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.,                 

str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach,                        

 ul. Powstańców 41a; skrytka e PUAP: /y77uu54yfi/skrytka; 

2) kontakt do  inspektora danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach - e-mail 

iod@kuratorium.katowice.pl,  tel. 32 606 30 37; 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

4)  Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 

Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia przetwarzania 

http://www.kuratorium.katowice.pl/
mailto:zamowienia@kuratorium.katowice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:iod@kuratorium.katowice.pl
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danych (np. dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi ŚKO zawarł umowę 

na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy 

ich przetwarzaniu); 

5)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy prawa w szczególności przepisy dot. archiwizacji; 

7)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

8)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9)   posiada Pani/Pan: 

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących       

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   
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10) nie przysługuje Pani/Panu: 

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 którym mowa w art. 20 RODO; 

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

Rozdział III 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie                

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

1710 ze zm.), aktów wykonawczych oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”. 

2.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia  

negocjacji.  

3.    Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                   

4.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty 5 382 000 euro i nie jest 

mniejsza niż równowartość kwoty 130 000 zł. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

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

9.      Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

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

ustawy Pzp. 

11.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.   Zamawiający nie przewiduje wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.   Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia nie zostały przyznane. 

15.    Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga przy realizacji zamówienia 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.   

a)  Zamawiający wymaga, aby czynność związana z realizacją zadania – zbicie tynków była 

wykonywana przez co najmniej jedną osobę zatrudnioną na podstawie umowy  o pracę                                

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 
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1510) w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

b)  w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone               

w ust. 15a. 

c)  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z określeniem zakresu 

realizowanych czynności; 

d)  w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy               

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może 

żądać: 

-  oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  

 umowy o pracę; 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

- innych dokumentów. 

e) w przypadku powzięcia  przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

f)  z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15a czynności Zamawiający 

przewiduje sankcje w postacie obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                             

w wysokości określonej we Wzorze umowy – zał. nr 11 do SWZ. 

 

Rozdział IV 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie luźnych fragmentów elewacji w budynku Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44. 

2.   Zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

a)  Przedmiarem robót - zał. nr 1 do SWZ;  

b) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do SWZ; 

c)  Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym - zał. nr 3 do SWZ 

3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
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4.  Płatności za wykonane roboty budowalne będą dokonywane powykonawczo. 

5.  Wykonawca przy podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu Kosztorys ofertowy. Kosztorys 

ofertowy sporządzony będzie zgodnie z Przedmiarem robót  stanowiącym zał. nr 1 do SWZ. 

6.  Kosztorys ofertowy będzie sprawdzany i akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania robót, konieczności 

wykonania mniejszego lub większego zakresu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.  Do wykonywania robót związanych ze zmianą opisaną w ust. 7 niniejszego Rozdziału Wykonawca 

może przystąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9.  Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do przekazania Zamawiającemu Kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy 

będzie sprawdzany i akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10.  Zaakceptowany Kosztorys powykonawczy będzie podstawą do przystąpienia do odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział V 

PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w Formularzu oferty – zał. nr 4 do SWZ części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4.   W przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znani podwykonawcy, Zamawiający 

żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli  podwykonawców zaangażowanych w realizację zadania jeżeli są 

już mu znani. 

5.   Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji 

zawartych w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia. 

6.   Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7.  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. 
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Rozdział VI 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1.  Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudnia 2022 r. 

2.  Prace mogą być wykonywane po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu przedmiotu 

zamówienia do remontu. 

Rozdział VII 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

 

    Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł. Ubezpieczenie ma obowiązywać przez cały okres 

trwania umowy. 

 Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu                       

w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w Rozdziale  X  ust.2       

 pkt 1 SWZ. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a)  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

 krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie 

 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł brutto  każda. 

 Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu                    

 w  oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w Rozdziale                           

 X   ust.2  pkt 2 SWZ. 

b) dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia osobami:                                
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-    Kierownikem robót (1 osoba) – posiadającym uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,                 

a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać  osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. 

 Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu                       

 w   oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w Rozdziale                     

 X   ust.2  pkt 3 SWZ. 

Rozdział VIII 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.; 

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp tj.  

a)  art. 109 ust. 1 pkt 4 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono  upadłość, 

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

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

 sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia  tej procedury. 

2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7                    

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 

r. poz. 835) tj. Wykonawcę:  

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

 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                                  

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

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

 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

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

 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

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



9 
 

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

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

 określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

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

 podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym  mowa 

 w art.1 pkt 3 ustawy. 

3.  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania                   

o udzielenie zamówienia. 

Rozdział IX 

OŚWIADCZENIE DOT. NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  

– ZGODNIE Z ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP 

 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia              

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia                              

z  postępowania – zgodnie z zał. nr 5 i 7 do SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1  stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postepowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert 

tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

 

 

 

Rozdział X 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                    

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1.  Zamawiający wzywa 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 podmiotowych środków dowodowych. 

 

2.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1)   Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej               

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 

sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.  

 

2)  Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
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wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowalne zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty – zał. 9 do SWZ. 

 

3)  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 wykonywania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – zał. 10 do SWZ. 

 

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

o Działalności Gospodarczej, w zakresie  art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie 

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

rejestru lub ewidencji. 

 

3.   Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał                          

w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia                      

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

 

Rozdział XI 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  

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

stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowalne do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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. 

4.   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2)  sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolności którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 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. 

6.     Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                        

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, także w odniesieniu do podmiotu 

udostępniającego zasoby dokument, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 4. 
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7.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa  podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                          

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału                                      

w postępowaniu. 

8.   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 nieudostępnienia 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9.  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. 

10.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych                                

w Rozdziale X SWZ – wzór oświadczeń zał. nr 6 i 8 do SWZ. 

 

Rozdział XII 

WYKONAWCY ZAGRANICZNI 

1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 SWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, 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 procedury. 

2.  Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

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

dokumentu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się go odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

 

 

Rozdział XIII 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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. Dokument  winien być 

załączony do oferty.  

2.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,                

o których mowa w Rozdziale IX SWZ ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia                            

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu                    

w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                           

w postępowaniu – zał. nr 5 i 7 do SWZ. 

4.     W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,                       

o których mowa w Rozdziale X. 

5.   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji 

zawodowych  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

6.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

Rozdział XIV 

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym                                

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie 
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zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 6 sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych 

formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 

3.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPU dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej Zamawiającego – zamowienia@kuratorium.katowice.pl. 

4.     Osobą   uprawnioną   do   porozumiewania   się   z   Wykonawcami  w zakresie proceduralnym                         

jest -  Olga Otwinowska, Ewa Madej-Taraszkiewicz - tel. 32 606 30 33, w zakresie 

merytorycznym – Justyna Kopiec -  tel. 32 606 30 20. 

5.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                                 

a Wykonawcą (poza ofertą  i załącznikami do niej) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz  do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub                                   

ID postępowania. 

6.  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej  - 

zamowienia@kuratorium.katowice.pl. 

7.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załącznik. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 6 adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów  elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi                         

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

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

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

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

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

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

9.  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.  

10.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@kuratorium.katowice.pl
mailto:zamowienia@kuratorium.katowice.pl
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wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

11.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 10, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

Rozdział XV 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
1.  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”. 

2.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

 elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

 opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania                   

 z  elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUPA). 

3.   Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych  formularzy: 

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

 wynosi 150 MB. 

4. Ofertę,  oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod  rygorem 

  nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem 

 zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego  kwalifikowanym 

 podpisem elektronicznym. 

6. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem elektronicznego podpisu na ofercie, Wykonawca 

 zapoznał się z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (Jak należy podpisać ofertę w postaci 

 elektronicznej) dostępnej pod adresem:  

 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-

 elektronicznej.pdf 

7. 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 

 zobowiązany jest podać  adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

 związana z postępowaniem.  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-%09elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-%09elektronicznej.pdf
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8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

 dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

9.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

 lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

 ich przekazania na ePUAP. 

10.  Dane   postępowania  (identyfikator postępowania) można   wyszukać   na   Liście  wszystkich 

 postępowań klikając wcześniej   w  MiniPortalu opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

 z  zakładki  Postępowania. 

11.  Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczny ofert lub oferty 

 zawierające propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.   

12. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

13.  Dokumenty składające się na ofertę: 

1)  Formularz ofertowy– zał. nr 4 do SWZ; 

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wykonawcy – zał. nr 5 do SWZ; 

3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. podmiotu udostępniającego  zasoby – zał. nr 6 

do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy – zał. nr 7 do 

SWZ; 

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. podmiotu udostępniającego  

zasoby – zał. nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ 

(jeżeli dotyczy);  

7) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz 

reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 

SWZ  (jeżeli dotyczy); 

8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 

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

9)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;  

10)  Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli 

dotyczy). 

 

14.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

 zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

 właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

 jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 informacji  z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

 Gospodarczej  lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie składa  dokumentów jeżeli 

 wskaże  dane umożliwiające  dostęp do tych dokumentów samodzielnie     przez    Zamawiającego,  

 poprzez  bezpłatne  i ogólnodostępne bazy danych. 

15.  Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika               

 z dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego 

 dokumentu  potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

16.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty  musi być złożone w formie elektronicznej opatrzone 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci  elektronicznej opatrzone podpisem 

 zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym 

 podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza. 

17.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory                     

 w formie oświadczeń lub formularzy stanowiących załączniki  do SWZ, powinny być 

 sporządzone  zgodnie  z tymi wzorami, co do treści i ich opisu. Wykonawca zobowiązany jest do 

 wypełnienia wszystkich pół wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do SWZ. 

18.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

 powinien być czytelny. 

19.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                   

 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 

 Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym                     

 i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem   polecenia „Załącznik 

 stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

 należy ten plik zaszyfrować. 

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

21.  Wykonawca może przed upływem terminu  składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

 i udostępnionego na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

 użytkownika” dostępnej na mimiPortalu. 

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

 wycofać złożonej oferty. 

23.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

 umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                                   

 z  tłumaczeniem na język polski. 

24.   Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                                       

 z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

 przewiduje zwrotu  kosztów udziału w postępowaniu. 
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Rozdział XVI 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 grudnia 2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

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

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

Rozdział XVII 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1.  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć  za pośrednictwem miniPortalu  do dnia                                  

 01 grudnia 2022 r. do godziny 11:00. 

2.   Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 01 grudnia 2022 r. o godzinie 11:15.  

3.  Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

Rozdział XVIII 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1.  Cena ofertowa wynika z wypełnionego „Formularza ofertowego” – zał. nr 4 SWZ.  Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia liczbowo i słownie ceny netto i ceny brutto za realizację całego 

przedmiotu zamówienia. 
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2. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana cyfrowo. 

3. Cena oferty winna zostać skalkulowana przy uwzględnieniu zakresu robót określonego                                

w Przedmiarze robót – zał. nr 1 do SWZ. 

4. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do kompleksowej realizacji 

przedmiotu umowy, wszystkie usługi i dostawy, bez których realizacja zamówienia byłaby 

niemożliwa oraz wszystkie koszty, które wynikają ze SWZ, postanowień umowy oraz 

dokumentacji stanowiącej zał. nr 1, 2, 3 do SWZ. 

5. Za cenę oferty Zamawiający będzie uważał łączną cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem 

VAT).  

6. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich 

okoliczności, które mogą wpływać na cenę obciążają Wykonawcę. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

8. Płatności za wykonane roboty budowalne będą dokonywane powykonawczo. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

10. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.                    

z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  W ofercie, o której mowa w niniejszym ust., Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                        

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
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Rozdział XIX 

 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                    

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 1.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert: 

 
 Ocena ofert  zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej  kryteria oraz ich wagi. 

 Oferty oceniane będą punktowo 

 

 

   a) cena                                                                                    60 % 

  

b)  gwarancja                                                                          40 % 

 

                                                                        Razem                         100 % 

 

 

2. Sposób liczenia punktacji  

 

2.1.  Punkty  za cenę: 

  

                         najniższa  cena  brutto  

       W1  =  ----------------------------------------------------------------------                     *    100 pkt * 60%              

                     cena  brutto podana przez badanego Wykonawcę 

     
      W1 -  liczba punktów przyznana w ocenianej ofercie za cenę  

 

       Maksymalna liczba punktów przyjęta w tym kryterium to 60 pkt 

 Punktacja przyznana za cenę– na podstawie  zał. nr 4 do SWZ. 

 

2.2.  Punkty za gwarancję: 

 

 
                       liczba punktów w ocenianej ofercie  

    W2  =    ------------------------------------------------------------------------      *      100 pkt *  40%                   

                               najwyższa liczba punktów  

 

     W2 -  liczba punktów przyznana w ocenianej ofercie za  gwarancję 

 

Gwarancja 36 miesięcy – 20 pkt 

Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów przyjęta w tym kryterium to 40 pkt. 

 

 Punktacja przyznana za gwarancję – na podstawie  zał. nr 4 SWZ. 

 

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.                          

W przypadku niewskazania w ofercie przez Wykonawcę  gwarancji lub zaznaczenia obu wariantów, 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące                     

i w związku z powyższym Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku gdy w ofertach zostanie 
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zaproponowany okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przejęte 48 miesięcy. 

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż minimalny zostaną odrzucone. 

 
2.3. Uzyskane punkty w kryterium W1, W2 zostaną zsumowane. 

 

           W  =  W1  +  W2   

 

     W -  łączna liczba punktów uzyskana w  ocenianej ofercie  za kryterium W1, W2. 

 

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która  spełni wszystkie wymagania i warunki określone 

 przez  Zamawiającego i uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Oferty zostaną ocenione na podstawie kryteriów wymienionych w niniejszej SWZ zgodnie                             

 z  metodą opisaną w niniejszym rozdziale. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona                             

 z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. Każda oferta oceniona będzie osobno. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 a) oczywiste omyłki pisarskie, 

 b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych       

   poprawek, 

 c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty  z dokumentami  zamówienia,  niepowodujące      

   istotnych zmian w treści oferty 

   –  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
8.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących 

 treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  Niedopuszczalne jest  

 prowadzenie między  Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji  dotyczących złożonej oferty oraz 

 dokonywanie  jakichkolwiek zmian z zastrzeżeniem ust 7. 

 

Rozdział XX 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż                

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                                      

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5.  Wykonawca przy podpisaniu umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 

Kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy winien być  sporządzony zgodnie z Przedmiarem 

robót  stanowiącym zał. nr 1 do SWZ. 

 

Rozdział XXI 

INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze umowy -  zał. nr 11 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych                                

w niniejszym rozdziale oraz określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

4.  Zmiana treści umowy może dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o okres trwania 

przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu w następujących 

sytuacjach: 

a)  jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

b)   wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                    

 z  postanowieniami; 

c)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności. 

5.  Zmiany mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział XXII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1.  Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 

    skargi do sądu. 

2.  Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego się 

 wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp. 
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Rozdział XXIII 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik 1 – Przedmiar robót. 

Załącznik 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 4 – Formularz ofertowy. 

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wykonawcy. 

Załącznik 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. podmiotu udostępniającego  zasoby. 

Załącznik 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy. 

Załącznik 8 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. podmiotu             

 udostępniającego  zasoby. 

Załącznik 9 – Wykaz robót budowlanych. 

Załącznik 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Załącznik 11 –Wzór umowy. 

 

 

                                                                                Zatwierdzam: 

                                                                         

                                                                         mgr Dariusz Domański 

                                                                         Wicekurator Oświaty 

                                                                         Podpisano elektronicznie  

                                                                         w dniu 16.11.2022 r. 

 

 

 

 

 

                                                        


