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1. Dane Zamawiającego: 

Geotermia Czarnków Sp. z o. o.  w Czarnkowie, os. Parkowe 27,64-700 Czarnków, wpisany  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Poznaniu  pod numerem KRS: 0000114954, posiadającym NIP: 7631499314 i REGON: 

570278886. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.geotermiaczarnków.pl, tel 67 2555007  

e-mail:biuro@geotermiaczarnkow.pl 

2. Adres miejsca wykonania inwestycji: Kotłownia  os. Parkowe 27 , 64-700 Czarnków.  

 

3. Tryb udzielenia Zamówienia 

3.1. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz.U.2021.1129  z późn. zm.).  

3.2. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na postawie 

wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę 

materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zwanego dalej Regulaminem, 

opublikowanego przez Zamawiającego na stronie internetowej. 

3.3. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty spełniającej wymogi zawarte w niniejszej 

SWZ. 

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych, 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe, 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,, 

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne, 

 

5. Określenie przedmiotu zamówienia: 

5.1. Zakres ogólny: 

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana ekranu lewego i prawego komory paleniskowej 

kotła WR-2,5 nr 2 zlokalizowanego na terenie Kotłowni  na os. Parkowym 27 w 

Czarnkowie. 

5.2. Zakres szczegółowy obejmuje : 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiana ekranu lewego i prawego komory 

paleniskowej kotła WR-2,5 nr 2 Uzgodnienie dokumentacji z UDT. 

2. Wykonanie remontu kotła na postawie uzgodnionej dokumentacji.  

3. Przeprowadzenie próby szczelności kotła. 
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4. Wykonanie uzgodnień i uzyskane  wszystkich  opinii niezbędnych do wykonania 

kompletnego zamówienia i przekazania go do użytkowania Zamawiającemu. 

5. Przekazanie kotła do eksploatacji, wraz z odbiorem UDT. 

6. Przekazanie Zamawiającemu zdemontowane elementy stalowych kotła.  

7. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych. 

 

 

5.3. Wykonawcę zobowiązuje się do: 

5.3.1. Posiadania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem umowy; Okres ubezpieczenia 

powinien obejmować cały okres realizacji prac.  - suma ubezpieczenia określona została 

w pkt. 6.3.2. SWZ 

5.3.2. Przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w terminie uzgodnionym z 

przedstawicielem Zamawiającego - decyzja o przeprowadzeniu wizji lokalnej pozostaje 

w gestii Wykonawcy. 

5.3.3. Przestrzegania obowiązujących przepisów i wytycznych Zamawiającego w zakresie 

BHP, Ppoż. i OŚ. 

5.3.4. Zabezpieczenia i oznakowania palcu budowy. 

5.3.5. Usunięcia szkód maszyn, urządzeń i obiektów Zmawiającego powstałych w wyniku prac 

prowadzonych przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego.  

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków 

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

postępowaniu określone poniżej: 

6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje tak 

postawionego warunku w sposób szczególny; 

6.2. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

a  Wykonawca, wykaże że  spełnił tak postawiony warunek jeżeli wykaże, że: 

6.2.1. wykonał remont lub modernizację kotła typu WR w zakresie części ciśnieniowej  w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał , co najmniej dwa remonty 

/ modernizację kotła typu WR  w zakresie części ciśnieniowej.   

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Zamawiający żąda złożenia przez 

Wykonawcę wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.  Wykaz robót należy przedstawić na druku 

załącznika nr 2 do SWZ. 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej musi 

dotyczyć wyłącznie robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca 

ubiegających się o zamówienie bezpośrednio uczestniczył.  

6.2.2. dysponuje na dzień składania ofert następującymi osobami, które uczestniczyć będą w 

realizacji przedmiotowego zamówienia: 

6.2.2.1. co najmniej jedną osobą, posiadającą aktualny na dzień składania ofert certyfikaty 

UDT wg PN-EN ISO 9606-1 dla metody spawania wg technologii uzgodnionej z 

UDT.  - załącznik nr 3  

6.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

6.3.1.  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych); 

6.3.2 posiada  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną 

przynajmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).  

W celu wykazania spełnienia opisanych wyżej warunków zamówienia Wykonawca będzie  

zobowiązany złożyć:  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

  dokument lub dokumenty  potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

6.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią pkt 

18 SWZ. 

6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - 

w tym celu dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 



                                                                         

5  

postępowaniu ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 

Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę 

wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu. 

6.6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zawarte w wyniku udzielenia zamówienia. Podmioty składające ofertę wspólnie są 

zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona będzie do 

reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania. Wykonawca zobowiązany 

jest przesłać na adres Zamawiającego, w terminie składania ofert, oryginał przedmiotowego 

pełnomocnictwa. 

6.7. Ocena spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków zostanie dokonana według  

formuły  „spełnia  /   nie   spełnia”,   w  oparciu   o   informacje  zawarte  w dokumentach i 

oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają zostać złożone wraz z ofertą w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

7.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.; 

7.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ; 

7.3. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia 

(nr uprawnień, data ich wydania i termin ważności)  a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzoną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
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7.5.  Jeżeli oferta, oświadczenia lub dokumenty będą składane przez osoby, których 

upoważnienie nie wynika z rejestrów, o których mowa w pkt 7.4  do oferty należy dołączyć 

dokument potwierdzający 

umocowanie do złożenia oferty (np. pełnomocnictwo); Pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialne za zgodność z oryginałem 

kopii; 

7.6. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania – sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 

7.7. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy,  

7.8. Oświadczenie potwierdzającego, że wykonawca nie zalega opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,  

7.9. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 

7.10. Dokument lub dokumenty  potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczania; 

7.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, do oferty dołącza dokumenty o których mowa w  §4 Rozporządzenie 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. 2020 poz. 2415 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że: oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

8. Terminy realizacji zamówienia: 

8.1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kotła i uzyskanie uzgodnienia 

Zamawiającego oraz UDT - do 60 dni od dnia podpisania umowy.  

8.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją - do dnia 

15.06.2023r.  

8.3. Zakończenie robót - przekazanie Zamawiającemu kotła do eksploatacji wraz z odbiorem 

UDT - do dnia 30.06.2023 r.  
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

9.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wymaga 

przed podpisaniem umowy  wniesienia zabezpieczenia należytego  jej wykonania w 

wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w  oferty.  

 

9.2. W przypadku należytego wykonania robót 100% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione  w ciągu 30 dni od daty odbioru robót potwierdzonego końcowym protokołem 

odbioru. 

9.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także 

pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 

9.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

9.4.1. pieniądzu; 

9.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

9.4.3. gwarancjach bankowych; 

9.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

9.5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

9.6. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym 

bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający zleci ich usunięcie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających. 

9.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Pekao S.A. O/Czarnków nr: 19 1240 3709 1111 0000 4205 8001. 

9.8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądze należy wnieść w oryginale. 

9.9. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - wzywające 

do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - następuje 

jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

9.10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

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

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 9.5 Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Wadium 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100).    

10.2. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą. 

10.3. Wadium może być wniesione w: 

10.3.1. pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego w Pekao S.A. 

O/Czarnków nr: 19 1240 3709 1111 0000 4205 8001 

10.3.2. gwarancjach bankowych, 

10.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

Z uwagi, iż ciężar udowodnienia terminowego wniesienia wadium spoczywa na 

Wykonawcy, w przypadku składania oryginału wadium sporządzonego w formie 

papierowej, zaleca się uzyskanie potwierdzenia jego złożenia (data i godzina) od 

pracownika Zamawiającego. 

10.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się 

znaleźć zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, 

bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 

10.5. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu (dnia i godziny) składania 

ofert, wskazanych w niniejszej SWZ. 

10.6. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w w/w oznaczonym 

terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (środki zostaną 

zaksięgowane na rachunku Zamawiającego) 

10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

10.10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
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ofercie, 

10.10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

10.10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

10.11. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie 

do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn, nieleżących po jego stronie. 

 

11. Sposób przygotowania oferty: 

11.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 

pismem czytelnym lub opracowaną przy użyciu komputera. 

11.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

11.3. Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ a  

także zawierać wszystkie żądane dokumenty, oświadczenia i załączniki. Oferta powinna być 

sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ. Formularz 

oferty oraz wymagane załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami niniejszej SWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.  

W przypadku, gdy jakakolwiek część nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać “nie 

dotyczy”. 

11.4. Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

11.5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, w formie oryginału lub 

potwierdzonej notarialnie kopii. 

11.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami.  

11.7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

11.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisujących ofertę. 

11.9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji oferty. 

11.10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien 

zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym 

uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i nie budzący 



                                                                         

10  

wątpliwości z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

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

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 

 

Oferta w postępowaniu pn.  
Remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 nr 2  

w Kotłowni os. Parkowe 27 Czarnków 
nie otwierać przed 07.03.2023r. godzina 1200 

 

11.12. Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy. 

11.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną przez siebie ofertę w przypadku 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu, 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone wg takich samych 

zasad jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i opisanej jako „Zmiana” 

lub „Wycofanie”. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

             Oferty należy składać w terminie do dnia 07.03.2023r. godzina 1200 

          w sekretariacie Geotermia Czarnków Sp. z o.o. 

 

             Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2023r. godzina 1215 

     w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna nr 2. Otwarcie ofert jest jawne. 

  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek   

Zamawiający niezwłocznie prześle odczytane informacje. 

 
13. Sposób obliczenia cen 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie Ceny za wykonanie całego 

Zamówienia. 

13.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wykonania Zamówienia wynikające  z SWZ 

oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, koszty składowania materiałów, koszty doprowadzenia terenu 

do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy,  
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a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów, sprawdzeń i inne. 

13.3. Cena oferty obejmuje całość Zamówienia, zawiera wszystkie koszty niezbędne do  

wykonania  niniejszego  Zamówienia  z  należytą  starannością  zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

13.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN (złotych 

polskich) zgodnie z zapisami §5 wzoru Umowy. 

13.5. Cenę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy podać w PLN, 

netto i brutto, cyfrą i słownie. 

13.6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, zaokrąglając 

według zasad matematycznych. 

13.7. Cena netto za realizacje zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług 

będzie stanowić cenę całkowitą brutto. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do 

Wykonawcy. 

 
14. Okres związania ofertą 

14.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SWZ jednak nie dłużej 

niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

14.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed terminem związania 

ofertą, Zamawiający przed terminem związania ofertą, zwraca się do Wykonawców o 

wydanie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego, nie 

dłuższy niż 60 dni. 

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na jego przedłużenie. 

14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą nastąpi wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeśli to nie jest możliwe, z wniesieniem przez Wykonawcę nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą.  

14.5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. 

 

 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów. 

15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone z 

postępowania. 

15.2. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego, przy zastosowaniu następującego 

kryterium. 

15.2.1. Cena wykonania zamówienia – 100 pkt. 

 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt.  
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Oferta, która spełnia w najwyższym stopniu wymagania  otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym  wymagania kryteriów przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie 

uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

15.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

15.4. Zamawiający, poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

15.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom postawionym w niniejszej SWZ, a także otrzyma największą ilość 

punktów w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru oferty. 

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

przedstawia taki sam bilans punktowy. Zamawiający przeprowadzi dodatkowe negocjacje 

z Wykonawcami, których oferty przedstawiają ten sam bilans punktowy.  

15.7. Zamawiający będzie władny odrzucić ofertę w sytuacjach określonych w  Regulaminie 

Udzielania Zamówień. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

16.1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

16.2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

16.2.1. Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adresy Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

16.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

16.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16.3. 

jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

ich ponownej oceny oraz badania chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

16.6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, Programu 

Funkcjonalno Użytkowego  oraz danych zawartych w ofercie. 

16.7. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu: 

16.7.1.  Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie zawierającą 

zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego w 

całym okresie wykonania umowy oraz realizacji zobowiązań gwarancyjnych (w tym 

umowa spółki cywilnej). W wypadku, gdy w postępowaniu ofertę składają Wykonawcy 

występujący wspólnie, np. konsorcjum, w stosownej umowie musi zostać jasno 

określony zakres prac do wykonania przez poszczególnych członków konsorcjum. 

Każdy z członków konsorcjum musi spełniać wszystkie wymogi, w tym posiadać 

kompletne uprawnienia, wymagane przy realizacji przydzielonych mu do wykonywania 

zadań. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o wykonanie 

zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania  w  postępowaniu  

albo  reprezentowania  w  postępowaniu i zawarcia umowy w tym postępowaniu. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialne za zgodność z oryginałem kopii. 

16.8. O unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

16.9. Zasady wprowadzania zmian do zawartej Umowy zostały określone we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ.  

17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba uprawniona do 

bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami 

17.1. Komunikacja w trakcie prowadzonego postępowania może odbywać się pisemnie, 

elektronicznie  

– z wykorzystaniem poczty e-mail: biuro@geotermiaczarnkow.pl Ofertę oraz wymagane w 

SWZ dokumenty i oświadczenie należy składać w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

17.2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
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SWZ. Pytania Wykonawców winny być sformułowane na piśmie i skierowane na adres  e-

mail Zamawiającego: biuro@geotermiaczarnkow.pl 

17.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.4. Zamawiający udostępnia treść wyjaśnienia Specyfikacji, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej  www. geotermiaczarnków.pl. 

17.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 17.3, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

17.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę zamawiający niezwłocznie zamieszcza na 

stronie internetowej. 

17.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

17.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana oraz wyjaśnienie staje się częścią SWZ 

i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

17.9. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony, na której zostało opublikowane 

postępowanie pod kątem wyjaśnień i modyfikacji SWZ. Wszelkie ryzyko i negatywne skutki 

związane z niedochowaniem przez Wykonawcę przedmiotowego obowiązku obciążają 

Wykonawcę. 

17.1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

są: 

17.1.1. Ireneusz Stadnik – Prezes Zarządu kom 602669743 

17.1.2. Anna Goleśniewska  tel 672555007 

 

18. Informacja o przesłankach wykluczenia Wykonawców:  

Art. 108 PZP. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

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

18.1.1.  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

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

18.1.3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 
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lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

18.1.4.  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

18.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

18.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

18.1.7.  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa,  

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

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

skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego;  

18.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

18.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

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

18.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

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

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
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częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Art. 109 PZP. Z  postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć się 

Wykonawcę:  

 

18.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

18.8. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 

18.8.1. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 

XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 

prawa obcego, 

18.8.2. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

18.8.3. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

18.9. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo Komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano 

za wykroczenie, o którym mowa w pkt 18.8 ppkt 18.8.1 lub 18.8.2. 
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18.10. 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; 

18.11. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

18.12. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można  

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

18.13. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

18.14. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

18.15. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18.16. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

19. Informacje dodatkowe 

19.1. Jeżeli oferta została sporządzona niezgodnie z SWZ nie zawiera wszystkich wymaganych 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania albo wymagane oświadczenia 

lub dokumenty zawierają błędy, Zamawiający w przypadku oferty najkorzystniejszej, 

według przyjętych kryteriów wyboru, wzywa wykonawcę, a w przypadku pozostałych ofert 

może wezwać wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

19.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający przeprowadza analizę zaoferowanych przez 
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Wykonawców cen oraz sprawdza, czy nie są one rażąco niskie: 

19.2.1. w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; 

19.2.2. oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody 

wykonania zamówienia, oszczędność, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonania dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy. 

19.3. Zamawiający może badać, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w sytuacji gdy cena oferty jest niższa o 30% (lub 

więcej) od wartości zamówienia powiększonej o VAT. 

19.4. Zamawiający informuje, że przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.  

 

 

20. Środki ochrony prawnej  

20.1  Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a zatem nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej ustawie.  

20.2 Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień 

Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tym naruszeniu. 

20.3 Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy 

pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów 

podniesionych w skardze. 

 

 

21. Pozostałe wymogi:  

21.1  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani.  

21.2 Wykonawca podaje w ofercie nazwy podmiotów udostępniających zasoby (tj. podmiotów 

trzecich), na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

21.3  Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

21. 4 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania. 
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21.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

21.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21.7 Pozostałe kwestie związane z zaangażowaniem podwykonawców przez Wykonawcę 

zostały określone we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

21.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie 

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. Zamawiających wymaga nadto 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania. 

21.9 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolności ekonomicznej i 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres 

udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie 

podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 

dotyczą. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
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udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków i 

braku podstaw do wykluczenia, także oświadczenie 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. Zamawiających wymaga nadto przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych,  dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (analogiczne jak wymagane od 

Wykonawcy zgodnie z katalogiem zawartym w SWZ).  

21.10 Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje: 

21.10.1 zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu, 

21.10.2 składania ofert wariantowych lub częściowych, 

21.10.3 zawarcia umowy ramowej, 

21.10.4 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

21. 21.10.5 udzielenia zamówień podobnych o których mowa w Regulaminie Udzielania 

Zamówień.  

Załączniki:. 

21.1.  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

21.2. Załącznik nr 2- Wykaz robót. 

21.3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób. 

21.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, 

21.5. Załącznik nr 5- Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.  

21.6. Załącznik nr 6 - Wzór Umowy. 

 

 

 

 

 

 


