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1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1. Zamawiający:  

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU- BIAŁEJ 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, numer wpisu do rejestru 93/2016, 
NIP: 547-21-58-573,  
REGON: 363661944 

ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała 

tel. +48 33 812 63 41 

E-mail: sekretariat@sfr.com.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.sfr.com.pl 

 

1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem: 

 https://ezamowienia.gov.pl/ 

 Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia  - przycisk    „Przeglądaj 
postępowania/konkursy”) lub bezpośrednio pod linkiem : 

 Identyfikator postępowania  ocds-148610-caca1258-1180-11ed-a35f-e2885ab918a3 

 Dodatkowo informacje o postępowaniu będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego: 
 http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne 

 

1.3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z 
możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) zwaną 
dalej: „uPzp” lub „ustawa Pzp”.  

1.3.1. Zamawiający dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwość negocjacji w 
celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi wykonawców 
do złożenia ofert dodatkowych.  

1.3.2. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny oraz terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu oraz których oferty uzyskają najwyższą sumę punktów                                  
w  kryterium oceny ofert „cena” i „termin” a ich oferty uplasują się na pozycjach od 1 do 3. 

1.4. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia nieprzekraczającej próg unijny.  

1.5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

1.6. Definicje. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:  

 Ustawie - bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj..),  

 Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsza SWZ,  

 Postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez 
przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, 
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których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez Zamawiającego, prowadzące do wyboru 
najkorzystniejszej oferty, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi 
czynności w tym postępowaniu, 

 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej; 

 Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub 
obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

 Konsorcjum – należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  

 Dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez 
Zamawiającego lub dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące 
do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz 
opis potrzeb i wymagań,  

 SWZ, specyfikacji – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację warunków zamówienia,  

 PFU – należy przez to rozumieć Program funkcjonalno-użytkowy 

 Rozporządzeniu – podmiotowe środki dowodowe - 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. z Dz.U. z 2020 
r., poz. 2415),  

 Rozporządzeniu - środki komunikacji elektronicznej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów          
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), 

 

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
2.1. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Na mocy przepisu art. 74 ust. 
4 ustawy Pzp zasada jawności nie ma zastosowania jedynie do danych szczególnych kategorii, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 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, dalej określanego jako 
„Rozporządzenia 2016/679". Oznacza to, że Zamawiający, na wniosek każdego zainteresowanego ma 
obowiązek udostępnić mu protokół wraz z załącznikami, według trybu określonego w § 5 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów 
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2434). 

2.2. Na Wykonawcy przystępującym do niniejszej procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego spoczywają obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia 2016/679, a w 
szczególności obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14. Wykonawca winien je wypełnić 
wobec osób, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, a następnie, w ramach 
składanej oferty przekazuje je Zamawiającemu. Wykonawca wypełniając ww. obowiązki informacyjne 
winien jest przy tym uwzględnić, że Zamawiający będąc zobowiązany przepisami ustawy Pzp,                     
w szczególności zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie ujawniał 
dane osobowe przekazane w ofercie - poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie Pzp - każdemu 
zainteresowanemu zgodnie przepisami określającymi zasady udostępniania protokołu postępowania. 

2.3. Zamawiający, w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679, 
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w stosunku do osób fizycznych, od których w niniejszym postępowaniu dane mogą być zbierane 
bezpośrednio, informuje, że: 
• Administratorem danych gromadzonych w ramach niniejszego postępowania jest Dyrektor Studia 

Filmów Rysunkowych z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 24 w Bielsku-Białej, tel. 33 812 63 41, e-
mail: sekretariat@sfr.com.pl 

• dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych: Marek Kłusak , tel. 
338126341, adres e mail: sekretariat@sfr.com.pl 

• dane zbierane są wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, - podstawa prawna w 
przepisach Rozporządzenia 2016/679: art. 6 ust. 1 lit. c; 

• odmowa podania danych osobowych w zakresie żądanym przez Zamawiającego może skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy; 

• dane zgromadzone w postępowaniu są jawne - co oznacza, że administrator ma prawny obowiązek 
udostępnić je każdemu, kto w trybie 74 ust. 1 ustawy Pzp zwróci się z wnioskiem do administratora 
o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo w trybie art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176) zwróci się z wnioskiem do administratora o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

• administrator może ujawniać dane osobowe zgromadzone w postępowaniu odbiorcom będącym 
podmiotami przetwarzającymi, które w imieniu administratora mogą przetwarzać te dane na 
podstawie zawartych z administratorem umów, w celu realizacji usług objętych tymi umowami. 

• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  przedmiotowym zakresie po 
zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przechowywane przez 
okres od 5 lat do 8 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w zależności od 
oferty Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne w przedmiotowym 
postępowaniu; podstawa prawna w przepisach Rozporządzenia 2016/679: art. 6 ust. 1 lit. c; 

• osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 
− dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia 

2016/679; 
− żądania sprostowania treści danych, które są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia na 

podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 
− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679; 
− do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00- 193 Warszawa, gdy uzna, że administrator przetwarzając jej dane osobowe 
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

2.4. Ponadto Zamawiający informuje, że prawa osób, których dane przetwarzane są  
 w związku z postępowaniem, na mocy przepisów ustawy Pzp są ograniczone: 
 prawo dostępu - w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby od Zamawiającego 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby podania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (art. 75 ustawy Pzp.); 

 prawo sprostowania treści danych lub ich uzupełnienia - skorzystanie  
z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp.) oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników (art. 76 ustawy Pzp.); 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego to uprawnienie nie może być zrealizowane (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp.). 

2.5.    Zgodnie z rozporządzeniem 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 



        
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
   

6 | S t r o n a  
 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej „RODO”, 
obowiązek informacyjny określony w art. 13 lub art. 14 RODO ciąży na Wykonawcach, którzy 
pozyskali dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach (np. osób, 
których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
które zostaną wskazane jako podwykonawca). W takim przypadku Wykonawca oświadcza w 
formularzu oferty, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy 
Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 

 
3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Nazwa zadania:  „Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w 
ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej”- etap 1 

3.2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych, a w szczególności pochodzących od 
Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   

w ramach dotacji celowej. 

3.3. Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71313200-7 Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń  
74222000-1 Usługi projektowania  
45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych  
45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

3.4. Przedmiotem zamówienia  

3.4.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonym Programie Funkcjonalno-
użytkowym. 

3.4.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji wskazanych na 
tym etapie pomieszczeń studia nagrań w Willi Rotha - budynku będącym siedzibą Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w zakresie robót budowlano-instalacyjnych 
stanowiących przedmiot zamówienia. 

3.4.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1. sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi oraz 

sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane projektowe, 

2. uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w zakresie   
zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, 

3. uzyskanie opinii i uzgodnień od odpowiednich organów i zatwierdzenie projektu  w 
ramach zgłoszenia budowlanego; 
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4. wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji, 

5. przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie pomieszczeń oraz instalacji do 
dalszych prac elektroakustycznych i video zgodnie z koncepcją rewitalizacji studia 
nagrań (koncepcja do udostępnienia na wniosek Oferenta/Wykonawcy). 

3.4.4. Ponadto w ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca: 

1) wykona roboty ogólnobudowlane:  

a. w pomieszczeniu sali zgrań (2.13A), w pomieszczeniu reżyserki (2.16A) i w 
pomieszczeniu studia (2.15A), 

b. w zakresie wykonania wejść do w/w pomieszczeń od strony klatki schodowej (2.07A) 
i holu przed wejściem (2.07), zgodnie z projektem dla remontowanej, w tym etapie, 
części budynku, 

c. w zakresie klatki schodowej, 

d. w zakresie pomieszczenia serwerowni (2.09A); 

2) wykona roboty instalacyjne w pomieszczeniach wymienionych w 3.4.4. punkt 1) SWZ  
dla robót zanikających i ulegających zakryciu, bez zakupu i montażu  urządzeń oraz 
sprzętu. Jeżeli zamontowanie instalacji będzie wymagało ingerencji w inne 
pomieszczenia, pomieszczenia te muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego, z 
uwzględnieniem dokumentacji projektowej, 
  

3) WAŻNE: całość prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych ma zostać wykonana zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1) umowy oraz 
w zakresie niezbędnym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego 
uzyskaniem, 

4) wykona dokumentację powykonawczą; 

5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe i osobiste prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach określonych w 
§ 7 umowy; 

6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej                                    
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 umowy; 

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 
na warunkach określonych w § 13 umowy; 

8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez 
producenta. 

3.4.5. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone 
na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 
pkt 1 umowy; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa      
w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy. 

 

3.4.6. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach, a w szczególności ustawie Prawo Budowlane i aktach wykonawczych do tej 
ustawy. 
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3.4.7. Wykonując zamówienie Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu niezakłócone 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zamawiającego w Willi Rotha, w tym nieskrępowane 
oraz bezpieczne korzystanie z niej i dostępu do niej w trakcie wykonania przedmiotu 
zamówienia niezależnie od etapu prac. Wykonawca zapewnieni (stosowny do 
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego) stały i bezpieczny dostęp do Willi Rotha 
pracownikom, współpracownikom, dostawcom, kontrahentom, gościom i innym osobom, z 
uwzględnieniem zagwarantowania przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, w tym 
w szczególności przepisów BHP i ppoż. 

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo zawarty jest w PFU załączonym do SWZ. 

3.4.8. Warunki prowadzenia robót: 
3.4.8.1. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją załączoną do SWZ. 

3.4.8.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
terminie zakończenia robót na obiekcie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. 

3.4.8.3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny 
nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

3.4.8.4. Do zakresu i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny 
wchodzić będzie w szczególności: 

a) zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem 
osób trzecich, roznoszeniem się pyłu, kurzu, które należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót.  

b) nadzór nad mieniem, prowadzenie robót w sposób bezpieczny, 

c) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie 
miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,  

d) ponoszenie kosztów dowozu, składowania i utylizacji odpadów z uwzględnieniem 
miejsca i odległości składowania, 

e) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii 
spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

f) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

g) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu 
omówieniu spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3.4.9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót zgodnie z 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.  

3.4.10. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia:  

3.4.10.1. dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 
szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 
2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
Budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/ EWG (Dz.U. UE L. 2011. 88.5 dnia 
4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2021 poz. 1213 tj..) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,  
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3.4.10.2. nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość urządzeń 
(montowanych w ramach prowadzonego postępowania oraz w przyszłości), 
zamontowanych instalacji i robót budowlanych będących przedmiotem umowy a także 
bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego, 

3.4.10.3. zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych o których 
mowa w artykule 5 ust.1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 

3.4.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne 
swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których 
wykonuje przedmiot zamówienia. 

3.4.12. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca 
odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 tj.). 

3.4.13. Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót. 

3.4.14. Wykonawca skompletuje i przekaże inwestorowi dokumentację powykonawczą jak i inne 
dokumenty     i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.4.15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.  

3.5.  Informacja dotycząca gwarancji 

3.5.1. Minimalny okres gwarancji wynosi: 

 na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje p.poż. i alarmowe, 
instalacje teletechniczne na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,  

 okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte 
przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego 
oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a 
potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru 
pogwarancyjnego. 

3.5.2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady od daty podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

3.5.3. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w 
wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu - tzw. wykonanie 
zastępcze. 

3.6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

Stosownie do postanowień art. 438 ustawy w związku z art. 95 ust. 1 ustawy , Zamawiający 
określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 
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3.6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania 
przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) co najmniej osoby 
wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, tj.: wszelkie niezbędne 
roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren budowy, niezbędne roboty budowlane. Wymóg 
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych.  

Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: projektanta, kierujących budową, wykonujących 
roboty instalacyjne np. elektryczne, z zakresu p.poż. i systemu alarmowo-napadowego, 
dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz dostawców sprzętu AV. 

3.6.2. Wskazany powyżej wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście czynności wskazane 
w ppkt. 2.6.1. 

3.6.3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający ma możliwość wykonywania czynności 
kontrolnych w celu ustalenia czy Wykonawca lub podwykonawca spełniają wymogi 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ppkt. 
2.6.1., Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres 
realizacji umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do  3 dni, w formie przez 
Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu 
wyjaśnień w powyższym zakresie oraz przedstawić dowody, jakich żąda.  

3.6.4. Jako wykazanie spełnienia warunku zatrudnienia, możliwe będzie żądanie przez 
Zamawiającego kopii umów o pracę osób, które świadczyć będą czynności wskazane w ppkt. 
2.6.1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający może również 
żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. 
Takie oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy), dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów         o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 
składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub kopi 
dowodów poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

3.6.5. Powyższy warunek zatrudnienia zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 
nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u 
Wykonawcy pracowników.  

3.6.6. W tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.6.1 czynności, 
nienależytego wykonania obowiązku raportowania stanu zatrudnienia przez okres realizacji 
zamówienia, nie udzielania wyjaśnień i nie przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie 
z wymogami SWZ, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej    w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
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spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy    o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 2.6.1 czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

3.6.7. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości 
wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa 
dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, 
większe doświadczenie personelu [wynikające ze stałości zatrudnienia u danego 
wykonawcy], lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie 
pracowników wynikające ze stosunku pracy większe zaangażowanie pracowników 
[wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co 
przekłada się na utrzymanie zatrudnienia]. 

3.7. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, oraz warunkami zamówienia i postanowieniami umowy, której wzór stanowi 
Załącznik do SWZ. 

3.8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych: 

3.8.1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że 
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

3.8.2. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W 
sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez  niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność 
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w 
szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
niniejszej SWZ. 

3.8.3. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż 
określonych w ofercie Wykonawcy. 

3.9. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą, niż 
400.000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w 
wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o 
zamówieniu. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. 
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W przypadku wypłaty świadczenia z polisy, wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
ubezpieczenia do pełnej kwoty. 

Kopię polisy wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 
wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. Nieprzedłożenie przez wybranego 
wykonawcę ww. dokumentu tj. kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych 
składek, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

3.10. Wizja lokalna 

Zamawiający WYMAGA, ze względu na specyfikę zamówienia, przeprowadzenia przez 
Wykonawcę oględzin miejsca, w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot 
złożonej oferty i zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia oraz występującymi 
utrudnieniami. W tym celu Zamawiający, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, wyznaczy 
dłuższy termin na przygotowanie i złożenie oferty.    

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent/Wykonawca. 

   
UWAGA : Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, zgodnie 
z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu będzie podlegać oferta, która została złożona 
bez odbycia wizji lokalnej. 

W sprawie oględzin pomieszczeń należy zgłaszać się do Inspektora Nadzoru Pana Cezarego 
Łabędzkiego – tel. 33 812 63 41. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia ze wskazanym wyżej przedstawicielem 
Zamawiającego dokładnego terminu wizji lokalnej, która winna zostać przeprowadzona w 
terminie umożliwiającym prawidłowe złożenie oferty. Zamawiający zaleca  przeprowadzenie 
wizji lokalnej w terminie do dnia 12 sierpnia 2022r..  

Podczas wizji lokalnej Zamawiający, w razie potrzeby i na pisemny wniosek 
Wykonawcy/Oferenta przekaże Załączniki Nr 1, 2 i 3 do PFU będącymi opisem 
szczegółowym wyposażenia technologicznego. Załączniki te są opracowaniem autorskim, 
dlatego będą przekazane każdemu z Oferentów po podpisaniu klauzuli poufności.  

4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

4.1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość 
wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. 

4.2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy 
wykonawcy, w terminie określonym w umowie. 

4.3. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem 
przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SWZ. 

4.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

4.5. Zamawiający dokona płatności  w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy 
stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ. 

5 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH, PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA 
POLEGAJĄCEGO NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 
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5.1.1. Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia 
i zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

5.1.2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyficzne 
przeznaczenie miejsca wykonywania robót remontowo-instalacyjnych. 
Zaprojektowanie, wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych 
wymaga zachowania ciągłości prac, współpracy firm i osób posiadających wiedzę oraz 
doświadczenie  w zakresie budowy studia dźwiękowego. Już na etapie robót 
ogólnobudowlanych niezbędnym jest podejmowanie decyzji o montowanych 
instalacjach, z uwzględnieniem parametrów technicznych przyszłych urządzeń, 
kupowanych i montowanych w terminie późniejszym . Podział zamówienia na części, 
a co za tym idzie, ryzyko wyboru przypadkowych podmiotów gospodarczych 
groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi. Potrzeba 
skoordynowania / planowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i 
terminowemu wykonaniu zamówienia.  
W ocenie Zamawiającego dalszy podział zamówienia lub dopuszczenie składania ofert 
częściowych dla poszczególnych robót jest nieekonomiczne i niecelowe oraz może 
spowodować znaczne problemy z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi. 
Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości projektowania oraz planowania  
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przez jednego wybranego wykonawcę, 
znacznie ułatwi przebieg prac (zaplanowanie dyspozycyjności pracowników w 
zakresie każdego rodzaju robót), obniży koszty oraz skróci termin wykonania. 
Znajomość całokształtu frontu robót ułatwi Wykonawcy zaplanowanie robót oraz 
zmniejszy ryzyko przestojów w oczekiwaniu na poszczególnych wykonawców czy 
dostawy.   

5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 

6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy zrealizować w terminie  ……………tygodni, w tym dostarczenie dokumentacji 
technicznej: do …... tygodni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi 
jedno z kryterium wyboru oferty. 

 
7 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

7.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Załącznik do SWZ .  

7.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. 
zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
zawartymi w Załączniku nr 9 do SWZ. 

7.1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
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8 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

8.1. nie podlegają wykluczeniu:  

8.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

8.1.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
powodu przesłanek, 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. 2022, poz. 835). 

8.1.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 
podstawie przesłanek z art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia 
fakultatywne):  

5)  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 wstanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

7)  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, 
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

8.1.4. W przypadku zaistnienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę, co może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8.1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 
2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 
standardów. 

8.1.6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 
8.1.5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
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i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 
czynności, o których mowa w pkt.. 8.1.5, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

8.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród 
warunków  o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące: 

8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

8.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

8.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:   

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 

8.2.4.1.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (decyduje data 
odbioru końcowego technicznego przedmiotu zamówienia), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał 
należycie: 

- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w zakresie robót ogólnobudowlanych 
i instalacyjnych (elektrycznych/ niskoprądowych) o wartości min. 400.000,00 
złotych brutto. Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w robót powinny 
zawierać informację o terminie wykonania w/w roboty, jej zakresu i  wartości 
oraz dane Zamawiającego, 

- co najmniej 2 (dwa) zamówienia,  które obejmowały swoim 
zakresem  wykonanie Sali kinowej na min. 50 osób każda,  

-  co najmniej 2 (dwa) zamówienia na wykonanie Sali kinowej z funkcją 
postprodukcji kinowej 

- co najmniej 2 (dwa) zamówienia,  które uwzględniały w swoim zakresie prace 
związane z przygotowaniem obiektu pod montaż wyposażenia 
technologicznego w zakresie kinotechniki z projekcją DCP laserową oraz w 
zakresie elektroakustyki. 

8.2.4.1.2. Dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 

8.2.4.1.2.1. osoba lub osoby lub zespół osób w zakresie projektowania: 

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe,  
b. wykonała  należycie co najmniej dwa zamówienia,  które obejmowały swoim 
zakresem  projekt obiektu ze salą do postprodukcji filmowej tj. montażu obrazu 
i dźwięku filmowego, 
c.   wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia,  które obejmowały swoim 
zakresem  projekt obiektu ze studiem nagrań dźwiękowych, 
d.   wykonała należycie co najmniej dwa  zamówienia,  które w swoim zakresie 
obejmował  projekt obiektu  z aranżacją akustyczną z analizą czasu pogłosu Sali 
kinowej, lub studia nagrań dźwięku, 
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e. zaprojektowała sale do postprodukcji - zgrania dźwięku w technologii 
DOLBY DIGITAL i DOLBY ATMOS, oraz DOLBY PREMIERE, 
f.  nabyła niezbędne doświadczenie w zakresie workflow postprodukcji dźwięku 
i obrazu kinowego, zarówno w technologii analogowej i cyfrowej. 

  8.2.4.1.2.2. osobą dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownikiem budowy – 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie 
zawodowe, tj. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert 
nabył łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia na stanowisku 
Kierownika budowy przy zrealizowanych robotach budowlanych o podobnym 
charakterze i zakresie do przedmiotu niniejszego zamówienia (tj. roboty 
budowlano-instalacyjne), 

 
UWAGA: 
1) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na wykazanie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu wskazał jedną osobę pod warunkiem, posiadania przez tę 
osobę wszystkich wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i kwalifikacji. 
2) Wskazana wyżej osoba pełniąca funkcje projektanta musi posiadać uprawnienia 
budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 
2351, z 2022r. poz. 88 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być 
zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 15.12.2000r. o samorządach  zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2020r., poz. 220). 
 

3) Osoby wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
muszą brać udział w jego realizacji 

8.2.5. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich 
na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot 
udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w 
postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w 
zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien 
zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek; 

 
8.2.6. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez 

Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy 
w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez 
Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w 
prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i 
administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w 
toku ich realizacji; 

 
8.2.7. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
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prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku; 

 
8.2.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs 
NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

8.2.9. Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie 
oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SWZ. 

8.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

8.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów  w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu [art. 118 ustawy Pzp]:  

8.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 
(dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego) 

8.4.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 
8.4.1 SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

8.4.2.1. 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. 

8.4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.4.2.1. 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

8.4.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów  
udostępniających  zasoby  na  zasadach  określonych  w art. 118  ustawy Pzp,  
przedstawienia  podmiotowych  środków  dowodowych, o których  mowa  w pkt. 8 
SWZ,  dotyczących  tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

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

8.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia 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. 

8.4.8. Przepis art. 122 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania 
dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu na inny podmiot, albo wykazanie 
spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w 
momencie składania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] 
Wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach innego podmiotu lub 
podmiotów. 

Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie 
warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, na etapie późniejszym [uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym 
względzie na potencjał podmiotu udostępniającego zasoby. 

 

9 PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ 
INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

9.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

9.1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz na 
formularzu udostępnionym przez Zamawiającego na platformie  e-zamówienia. 

Ponadto do oferty należy załączyć: 

9.1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.  

Oświadczenia należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2, 3 do 
SWZ. 

Oświadczenie, składają odrębnie: 

 wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu; 

 podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca 
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 
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9.1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione 
bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(dotyczy również spółki cywilnej);  

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem             
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby 
wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

9.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,             że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku 
gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp. 

Zobowiązanie (np. w postaci oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ)  lub 
inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (lub inny podmiotowy środek 
dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać 
podmiot udostępniający zasoby lub notariusz. 

9.1.5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp,  z którego wynika, które 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie, przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem 
kwalifikowanym. W przypadku, oświadczenie zostało wystawione w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym,  poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ. 

9.2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie: 

Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

9.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu: 

9.2.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
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ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

9.2.1.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wykazy należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ; 

9.2.1.3. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej – o ile nie znajduje się w posiadaniu 
Zamawiającego. 

9.2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania :  

9.2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ. 

 

10 FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  
 
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej. 

10.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym 
rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 

10.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9.2, przekazywane w 
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10.3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
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wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych     w art. 118 ustawy Pzp, zwane dalej 
w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się               o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej w 
niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 
ten dokument. 

10.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

10.6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 9.6, dokonuje w przypadku: 

10.6.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

10.6.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

10.6.3. innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

10.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 9.6, może dokonać również notariusz. 

10.8. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10.9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.   

10.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 9.11, dokonuje w przypadku: 

10.11.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

10.11.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
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10.11.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 

10.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 9.11, może dokonać również notariusz 

10.13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

10.14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

10.14.1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
nośniku danych; 

10.14.2. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym; 

10.14.3. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

10.14.4. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

11 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

 
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 
adresem https://ezamowienia.gov.pl.  

11.2.  Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
11.3.  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk  „Przeglądaj postępowania/konkursy”).    
11.4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 
Szczegółowe informacje  na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone 
w zakładce „Centrum Pomocy”.  

11.5.  Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

11.6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów  
elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej 
(cyfrowe  odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady  Ministrów z 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 (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań 
dla dokumentów elektronicznych).  

11.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów  w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
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wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów  teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 
danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 
ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.  

11.8.  Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia                   
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu 
sporządza się w postaci elektronicznej:  
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych 
Ram  Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub  
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).  

11.9.  Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

11.10.  Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 
„Formularze” („Formularze do  komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do 
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i 
zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika 
do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie 
wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, 
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego 
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub  dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny).  

 Zamawiający zaleca: 

 - stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie 

z podpisywanym  dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik 
podpisywany i plik podpisu); 

 - użycie znacznika czasu. 

11.11.  Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się 
na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie 
tzw. Konta uproszczonego  na Platformie e-Zamówienia.  

11.12.  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są 
po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

11.13.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 
wynosi  150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 
formularza).  

11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 
Regulamin Platformy e- Zamówienia.  
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11.15.  W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 
numerem  telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony 
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

11.16.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy                       
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sfr.com.pl (nie 
dotyczy składania ofert) w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

11.17. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).   

 
12 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

12.1. . Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na https://ezamowienia.gov.pl 

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

12.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12.4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym 
postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na https://ezamowienia.gov.pl 

12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 
https://ezamowienia.gov.pl/. 

12.6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SWZ. 

 
13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

13.1. Zamawiający WYMAGA wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 złotych (słownie: czternaście 
tysięcy złotych 00/100). 

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale 
SWZ. 

13.1.2. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
kilku następujących formach: 

13.1.2.1. pieniądzu; 

13.1.2.2. gwarancjach bankowych; 

13.1.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

13.1.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. 
poz. 299). 

13.1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 

15 1130 1091 0003 9119 8920 0019  

Uwaga: 
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Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną 
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

13.1.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą. Należy przekazać oryginał 
gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej. 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu 
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, 
że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie 
przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania 
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

13.1.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument 
gwarancyjny powinien zawierać zobowiązanie do płatności bezwarunkowej, na pierwsze żądanie 
Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie Pzp.  

Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym Załącznik nr 8 do 
SWZ. 

13.1.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument 
gwarancyjny (w postaci elektronicznej) musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji. 

13.1.7. Zwrot wadium „z urzędu”: 

13.1.7.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

13.1.8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: 

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

13.1.8.1.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

13.1.8.1.2. którego oferta została odrzucona; 

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

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

13.1.9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz 
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie 
Pzp. 

13.1.10. Zatrzymanie wadium: 

13.1.10.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 
formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli: 

13.1.10.1.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 
ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13.1.10.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

13.1.10.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

13.1.10.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13.1.11. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów 
polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium 
prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.  

13.2.  Zamawiający WYMAGA wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

13.2.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany 
jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2% ceny całkowitej podanej 
w ofercie (brutto). 

13.2.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

13.2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku 
następujących formach: 

13.2.3.1. pieniądzu; 

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

13.2.3.3. gwarancjach bankowych; 

13.2.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

13.2.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

13.2.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 
w art. 450 ust. 2 ustawy. 

13.2.5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, 
należy je wpłacić przelewem na konto: 15 1130 1091 0003 9119 8920 0019  

13.2.6. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 
spełniać powinno łącznie następujące warunki:  

a) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub na terytorium państwa – strony Porozumienia Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA), lub na terytorium 
państwa – strony innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska 
(jeżeli taka umowa międzynarodowa zobowiązuje Unię Europejską do zapewnienia 
Wykonawcom z państw – stron takiej umowy oraz robotom budowlanym, dostawom 
i usługom pochodzącym z tych państw, traktowania nie mniej korzystnego, niż 
traktowanie Wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót 
budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej – co Wykonawca 
powinien wykazać Zamawiającemu);  

b) gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli gwarancja poza 
językiem polskim będzie sporządzona również w innym języku, w razie rozbieżności 
między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska, przy czym 
powyższa reguła kolizyjna powinna zostać zamieszczona wprost w treści gwarancji;  

c) Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej Załącznik Nr 8 do SWZ.   
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13.2.7. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w pkt 
13.2.6 a) z zastrzeżeniem, że gwarancja ta zostanie potwierdzona przez bank lub oddział 
banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego, i 
spełnione będą pozostałe wymagania określone w pkt 13.2.6 b) i c).  

13.2.8. Gwarancja ubezpieczeniowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w 
pkt 13.2.6 a) z zastrzeżeniem uzyskania przez Wykonawcę regwarancji udzielonej 
(wystawionej) przez podmiot podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg 
przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania określone w pkt 13.2.6 
b) i c). 

13.2.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

13.2.10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiącej Załącznik  
do SWZ. 

14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania 
ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 20 września 2022 roku. 

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

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

15.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym treść oferty musi odpowiadać treści 
SWZ. 

15.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 

15.4. Zamawiający zaleca: 

- stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym 
dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu), 

-  użycie znacznika czasu. 

15.5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu 
zaufanego.  

15.6. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców 
usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

15.7. Oferta w terminie składania winna zawierać:  
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15.7.1. wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-
Zamówienia (w przypadku braku wzoru formularza oferty na platformie, Zamawiający do 
oceny ofert przyjmie wypełniony i złożony formularz cenowy stanowiący załącznik do 
niniejszej SWZ) ; w przypadku rozbieżności cen lub innych kryteriów oceny ofert podanych 
w formularzu oferty na platformie w stosunku do formularza cenowego będącego 
załącznikiem do SWZ, Zamawiający przyjmie za właściwe wartości zawarte w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. 

15.7.2.  wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ; 

15.7.3. pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w pkt 4.6.2.);  

15.7.4. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowią Załączniki do SWZ. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  

15.7.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, przedstawia 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; 

15.7.6. podmiotowe środki dowodowe  

15.7.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru 
stanowiącego Załącznik do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może 
być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego 
podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby; 

15.7.8. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wskazujące, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, 
według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących 
działalność w formie spółki cywilnej. 

15.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

15.9. Zalecenia (rekomendacje) Zamawiającego: 

15.9.1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  
z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

15.9.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15.9.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
rozszerzeń: 

 .zip  

 .7Z. 

15.9.4. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu KRI 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie (wyrok KIO3588/21). 

15.9.5. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

15.9.5.1. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 
plików (elektronicznych formatów danych, np. *.doc, *.docx, *.rtf, .*xps, *.odt.) 
składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w 
formacie PAdES. 

15.9.5.2. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć wewnętrznym podpisem 
XAdES, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem 
(tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).  

15.9.5.3. W przypadku zewnętrznego podpisu XAdES Wykonawca powinien pamiętać, aby 
plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

15.9.5.4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

15.9.5.5. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

15.9.6. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

15.10. Jeśli wykonawca pakuje pliki (np. w plik ZIP), Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie 
każdego pliku przed skompresowaniem. Niemniej, niezależnie od podpisania każdego pliku z 
osobna, czy wszystkich plików łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego, uznaje się, że 
podpis złożony pod zestawem plików (w tym *zip) obejmuje całość zawartych w nim danych, z 
tym, że: 

− w przypadku elektronicznych dokumentów własnych (wykonawcy) prawidłowe podpisanie 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne ze sporządzeniem dokumentu 
elektronicznego w oryginale,  

− w przypadku opatrzenia pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z 
oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem 
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca, albo przez podwykonawcę (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej),  

− w przypadku skompresowania dokumentów już wcześniej podpisanych (np. przez konsorcjanta 
czy podmiot udostępniający zasoby) uznawany jest podpis konsorcjanta, podmiotu 



        
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
   

30 | S t r o n a  
 

udostępniającego zasoby. 

15.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15.12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15.13. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

15.14. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z pkt. 8.1.3 SWZ, o ile nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

15.15. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofercie lub 
oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą 
być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę lub 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

15.16. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy 
wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z 
przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.17. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się na 
wniosek. 

15.18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

15.19. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 
zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). 

16 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

16.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

16.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

16.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz 
z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.1.3 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga: 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, 
albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

16.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 

16.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe 
oznacza, iż: 

16.5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

16.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do 
danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się 
oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające 
ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 

16.6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). 

16.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do 
realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować 
zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. 

16.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

16.9. Dopuszcza się, aby wadium (o ile dotyczy) zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub 
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 
15.9.1. 

16.9.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi 
zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie 
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie 
przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub 
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

16.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

16.11. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, zwanymi dalej Konsorcjum (Konsorcjum lub Wykonawca wskazany jako 
pełnomocnik lub jeden z Wykonawców, wskazany przez pozostałych, wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie 
regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym: 

15.11.1 Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz 
Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider/Pełnomocnik 
Konsorcjum, 

15.11.2 Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez 
poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie 
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zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych 
przez poszczególnych członków Konsorcjum. 

16.12. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym 
zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym 
Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider/pełnomocnik konsorcjum. 

17 PODWYKONAWCY 

17.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

17.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

17.3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w 
tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

17.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 
zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

17.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, 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. 

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

 

18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

18.1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.       

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem 
zamówienia. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie ryczałtowej 
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 

18.3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować właściwą stawkę podatku VAT, tj. taką jaka w dacie 
upływu terminu składania ofert w tymże postępowania winna być zastosowana adekwatnie do 
przedmiotu zamówienia. 
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18.4. Cena oferty obliczona przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia jest wartością 
ryczałtową, która: 

18.4.1. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (przedmiotu umowy) i 
niezbędne do jego zakończenia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonego 
programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej; 

18.4.2. będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej 
umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ; 

18.4.3. podstawą obliczenia ceny jest program funkcjonalno – użytkowy – załącznik do SWZ oraz 
projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ; 

18.4.4. cena Ofertowa winna być zgodna z sumą wartości pozycji tabeli wskazanej w formularzu 
ofertowym oraz zawierać podatek od towarów i usług (VAT).  

18.4.5. stawkę podatku VAT dla prac projektowych oraz robót budowlano-instalacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia określa wykonawca i powinna być określona zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z 
późn.zm.); 

18.4.6. nie należy stosować żadnych upustów; 

18.4.7. zawiera również koszty:  

a) wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 
odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, związanych z 
utrudnieniami wynikającymi z realizacji prac w warunkach bez wyłączeń z eksploatacji 
itp., które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z 
warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi,  

18.5. Podstawy cenowe kalkulacji dla wyliczenia cen robót ustalane są przez wykonawcę, na podstawie 
kalkulacji własnych lub danych rynkowych. 

18.6. Ceny winny obejmować wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu 
zamówienia, jak: 

18.6.1.  Koszty bezpośrednie, w tym: 
18.6.1.1. Koszty wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

18.6.1.2. Koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub 
na miejsca składowania na placu budowy, 

18.6.1.3. Koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu 
technologicznego wraz z kosztami najmu, niezbędnych do wykonania robót, obejmujące 
również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót. 

18.6.2. Koszty ogólne budowy, w tym: 

18.6.2.1. Koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane 
do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 
i podatki od wynagrodzeń, 

18.6.2.2. Wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
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18.6.2.3. Koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych, jako środki nietrwałe, 

18.6.2.4. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót (oznakowanie, 
ogrodzenie), koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 

18.6.2.5. Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

18.6.2.6. Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 
budowy, 

18.6.2.7. Koszty podróży służbowych personelu budowy, 

18.6.2.8. Koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych robót, z wyłączeniem 
badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 

18.6.2.9. Koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

18.6.2.10. Koszty dróg dojazdowych, zabezpieczenia placu budowy i zaplecza Wykonawcy, 

18.6.2.11. Koszty opracowania programu BIOZ (o ile jest wymagany), 

18.6.2.12. Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

18.6.2.13. Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

18.6.2.14. Wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi. 

18.6.3. Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 

18.6.3.1. Ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, 

18.6.3.2. Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

18.7. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) 
informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując: 

18.7.1. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 

18.7.2. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 

18.7.3. stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie; 

18.7.4. Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia 
Podatku od towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór 
jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich  wartość bez kwoty podatku. Dla celów porównania ofert, Zamawiający 
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doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawcy zagranicznego (obciążającego Zamawiającego 
z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie 
zobowiązany odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. 

19 MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

19.1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 22 sierpnia  2022r., do godz. 
14:00. 

19.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022r., o godz. 14:15 . 
19.3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 18.1 niniejszego 

rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona. 

19.4. Wykonawca przygotowuje ofertę (oprócz formy wskazanej w załączniku Nr 1 do SWZ) przy 
pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i 
zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

19.5. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 
ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 
przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

19.6. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 
użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie 
zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 
elektronicznego. 

 Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.   
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat 
Reader DC.  

19.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 
system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, 
w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

19.8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 
(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 
ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz 
z ofertą.  

19.9. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

19.10. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.  

19.11. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z 
ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty 
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny). 

19.12. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
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wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

19.13. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 
informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 
Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 
(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

19.14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
19.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  
19.16. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.  
19.17. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

19.18. W sytuacji, o której mowa w pkt 18.17. zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia 
informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 

19.19. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

19.20. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informacje 
o których mowa w art. 222 ustawy (tj. o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, 
których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach). 

19.21. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 
do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający zaleca złożenie oferty na 12 godzin przed 
terminem składania ofert. 

19.22. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
 
20 OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT 

20.1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im 
odpowiednio wagę procentową :  

KRYTERIUM nr 1 : CENA OFERTOWA   - 60 pkt  (C) =  Cena oferty brutto 

Ocena porównawcza. Waga kryterium ceny = 60%  

Liczbę punktów ( C ) wg kryterium ceny oferty brutto oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: 

             Cn 

C =   -------  x 60 

            Cob 

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu  

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

     KRYTERIUM nr 2 : TERMIN WYKONANIA – 40 pkt (T) = termin wykonania przedmiotu 

     zamówienia podany w ofercie w tygodniach 

Kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia liczony będzie od dnia podpisania 
umowy, z uwzględnieniem ostatecznego terminu wskazanego w SWZ (tj. minimalnie 16 
tygodni - maksymalnie 20 tygodni) i będzie rozpatrywane na podstawie terminu 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 
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 Zamawiający w kryterium Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania 
umowy 
będzie przyznawał punkty wg wzoru: 

 16 tygodni = 40 pkt ;  17 tygodni = 30 pkt ;  18 tygodni = 20 pkt ; 19 tygodni = 10 pkt ; 

20 tygodni = 0 pkt ,   

Uwaga:  
1.  Oferta Wykonawcy, który zaproponuje Termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy 

niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy lub dłuższy niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy,                     
będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ 

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

3. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega  zmianie. 

  
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów W 
wyliczoną wg. wzoru: W = C + T; gdzie W to łączna liczna punktów oferty ocenianej, C – liczba 
punktów uzyskana w kryterium nr 1 przez ofertę ocenianą,  T – liczba punktów uzyskana w 
kryterium nr 2 przez ofertę ocenianą, 

20.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

20.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 20.2., Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

20.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z którymkolwiek 
wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści, za 
wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 223 ustawy Pzp. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 
ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed 
wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała 
najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody 
na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 19.5, oferta podlega 
odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
21 INFORMACJA O TRYBIE OCENY OFERT 

21.1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający 
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych 
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

21.2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

21.3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej 
z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
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21.4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie 
zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w ustawie Pzp. 

21.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

21.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 

21.7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz na stronie prowadzonego postępowania poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie 
zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp. 

22 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

22.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.  

22.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 
informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w 
związku z realizacją umowy. 

22.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 308 ustawy Pzp. 

22.4. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
(zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

22.5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

22.5.1. złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 
Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika 
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został 
wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

22.5.2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), 

22.5.3. złożenia kopii polisy o której mowa w pkt. 2.9 niniejszej SWZ wraz z potwierdzeniem 
zapłaty wymaganych składek, 

22.5.4. złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy (jeżeli dotyczy). 

22.5.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 21.5 
SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od 
zawarcia umowy. 

23 INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWIE RAMOWEJ 

23.1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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23.2. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

24 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

24.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp). 

24.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

24.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

24.4. Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

24.6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

24.7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

24.8. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się: 

„1. Odwołanie wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
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2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 
progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie 
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 
albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które 
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki.” 

24.9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi 
się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień 
publicznych”. 

24.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

24.11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
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26 ZAŁĄCZNIKI 
 
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 
 
Załącznik Nr 1  -  wzór formularza oferty 
Załącznik Nr 2  -  wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy 
    zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (złożyć wraz z ofertą – jeżeli  
    dotyczy) 

Załącznik Nr 3               -  wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz w zakresie art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu 
agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  (złożyć wraz z ofertą) 

Załącznik nr 4  -  wzór wykaz robót (składane na wezwanie Zamawiającego lub wraz z ofertą) 

Załącznik nr 5  - wzór wykaz osób (składane na wezwanie Zamawiającego lub wraz z ofertą) 

Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na  podstawie art. 117 ust.4 ustawy (złożyć wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)  

Załącznik Nr 7              -  wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 
 (składane na wezwanie Zamawiającego) 

Załącznik Nr 8 - wzór gwarancji wadium 
Załącznik Nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy 
 
Załącznik Nr 10 -  projekt umowy 
Załącznik Nr 11 -  dokument Program Funkcjonalno-Użytkowy   
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Załącznik nr 1 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY1 
 
Nazwa/Imię, nazwisko Wykonawcy: 
 
……………………………….……………………………………………………………………. 
 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
 
ulica ............................................................................................. nr domu ................................................  

kod .............................................................. miejscowość ..........................................................................  

powiat ...........................................  województwo .....................................................................................  

tel.: .......................................  fax:……………………….. e-mail: 

….………………..…………………… 

NIP: .....................................  Bank/Nr konta: ...................................................................................  

 
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy 

(imię i nazwisko)   .................................................... tel ................................ e-mail .................................  

Osoba (osoby) uprawniona do podpisania umowy:..…………………..……………………….……………, 

 

O F E R T A 

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  

„Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji 
pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”   

zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia i projekcie umowy. 

1. KRYTERIUM 1 : Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ, obliczone na podstawie zakładanego zakresu rzeczowego za wynagrodzeniem 
ryczałtowym, które nie przekroczy kwoty wykonania zamówienia: 

 
Brutto …………………………………złotych 
  
słownie złotych: ……………..………………………………… 
 
(na powyższą kwotę składa się cena netto + należny podatek VAT) 
  

2. KRYTERIUM 2 : Termin realizacji zamówienia: ……………… tygodni ( min. 16 tygodni – max.20 
tygodni od daty zawarcia umowy) ; z czego dla wykonania dokumentacji…….tygodni.  

3. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy 

 

 
1 Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż 
wskazany Lider występuje w imieniu tzw. Konsorcjum. 



        
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
   

43 | S t r o n a  
 

 

4. Oświadczam/y, że do wyceny oferty zastosowaliśmy: 

 
- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia* 

- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia* (jeżeli zostały zastosowane – proszę wymienić jakie) 
……. ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Niniejszym oświadczam/y, że:  

5.1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

5.2.  zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umownymi załączonymi do SWZ, 

akceptujemy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

5.3. przeprowadziliśmy wizję lokalną, której potwierdzenie załączamy do niniejszej oferty / znajduje 

się u Zamawiającego (niewłaściwe skreślić)   

5.4. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

5.5. dokonamy wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach 

określonych w dokumentacji zamówienia przez Zamawiającego; 

5.6. zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zawartą  w SWZ; 

5.7. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, a dokumentacja projektowa zostanie 

przygotowana w oparciu o założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego ; 

5.8. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ, czyli przez okres 30 dni licząc 

od dnia składania ofert; 

6. Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe 

środki dowodowe są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych pod 

adresem strony internetowej: …………………..…….………………. lub są w posiadaniu 

Zamawiającego, gdyż zostały złożone w postępowaniu nr ……………………..…….………. (należy 

wpisać znak sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, które 

jest w posiadaniu zamawiającego) i są nadal aktualne. 

7. Oświadczam/y, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów ……………………..…….. 

wydzielonych oraz zawartych w pliku o nazwie …………………………………………….………., 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 
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8. Oświadczam/y, że: 
 nie polegam na zasobach innych podmiotów * 
 polegam na zasobach innych podmiotów*: 

 

Nazwa i adres podmiotu 

udostępniającego zasób Wykonawcy 

Zdolności techniczne lub zawodowe 

udostępniane Wykonawcy przez podmiot 

udostępniający zasoby 

  

 

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, Wykonawca 

samodzielnie będzie wykazywał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie będzie 

polegał na zasobach podmiotów je udostępniających). 

 
9. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: 

 zamierzam/y wykonać samodzielnie* 
 zamierzam/y powierzyć podwykonawcom*.  

 

L.p. 
Część zamówienia, której 
wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom 

Nazwy (firm) podwykonawców 
(o ile są znane) 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
Oświadczamy, że w przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału 
podwykonawców, będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, tak jakby to były nasze działania lub uchybienia. 
 

10. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 
następujących towarów/usług  ..………………………………………………………* 

 
Wartość ww. towarów lub usług bez podatku wynosi ……………………………………………* 
 

11. Rodzaj wykonawcy: 

- mikroprzedsiębiorstwo* 

- małe przedsiębiorstwo* 

- średnie przedsiębiorstwo* 

- jednoosobowa działalność gospodarcza* 

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej* 

- inny rodzaj * 
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Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego 
podmiotu osobno. 

 
12. Oświadczam/y, że: 

a) uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę 

wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dot. 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

b) poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną 

udostępnione Zamawiającemu; 

c) poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest 

jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane 

przez wykonawców. 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – 
zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie 
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia 
obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
pn. „Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji 
pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, ja/my*: 

 

1. ………………………………..…..  

              (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

2. …………………………..………..  

             (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

 

oświadczając iż jestem/jesteśmy* osobą/ami* odpowiednio umocowaną/ymi* do niniejszej czynności 
działając w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu 
udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) 
zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w ……………………, zwanemu dalej 
Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

Sposób w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: ………………………………….……………………. 

(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów) 

Zakres i okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: 

…………………..…………………………………..………………………………………………………… 

W przypadku, gdy wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, proszę wskazać zakres i okres realizacji przez 
podmiot trzeci robót budowlanych lub usług, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku 
udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot będzie uczestniczył 
w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie. 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści 
zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w 7.2.3. 
lit. a) i/lub pkt 7.2.3. lit b) SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby 
podmiotów w celu wykazania spełnienia każdego z tych warunków. 
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Odpowiadamy solidarnie z w/w Wykonawcą, który polega na naszej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy. 

 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez 
Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu 
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 
 

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 

 
………………………………………… 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / 

Podmiotu udostępniający Wykonawcy zasoby* (niepotrzebne skreślić)  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz  

oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /(niepotrzebne 

skreślić) w zakresie przesłanki z art. 7 ust. 1 ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

   

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, w formule projektuj-

buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha 

siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 

7 ustawy Pzp. 

3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 
ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której 
mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………..……………… 
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4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie 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. poz. 835)2.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział  8 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA  ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w zakresie określonym w 

punkcie 8.2. …………………..………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

2.         [UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym 

zakresie wykazuje spełnianie warunków] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w    Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział  8 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w zakresie określonym w punkcie 8.2. 

…………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu) w  następującym zakresie:  

 …………..…………………………………………………..…………………………………………... 

 

 

 

 

 
2 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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. 



        
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
   

50 | S t r o n a  
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam 

na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

 podmiotu/ów)………………………………………..……………………………………………………… 

w następującym zakresie: ……………………………………………………….…………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 

 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

 

       

 
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 

Wykonawca: 

…………………………………………  
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres)  

  
Wykaz robót budowlanych ** 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji 
pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” 
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 

 

      

Lp. 
Nazwa i adres 

zamawiającego 
Przedmiot zamówienia  

(Opis i zakres wykonanych robót) 
Termin realizacji  

(od-do) 
  Wskazać co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w zakresie robót 

ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych/ niskoprądowych) o 
wartości min. 400.000,00 złotych brutto.  

1.Nazwa zadania: 
 
……………………………………………………………… 
 
Zakres robót : 
 …………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………… 
 
Wartość brutto roboty OGÓŁEM: ……………… złotych,  
w tym:             
wartość brutto robót ogólnobudowlanych: 
 ……..…………złotych 
wartość brutto robót instalacyjnych: …………………. 
złotych 

 

  

  

  
  

    
    
    

 

Do niniejszego wykazu, dołączamy ………. sztuk dowodów określających że roboty budowlane zostały 
wykonane należycie i w wymaganym zakresie (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne 
elektryczne/niskoprądowe). Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w robót powinny zawierać informację 
o terminie wykonania w/w roboty, jej zakresu i  wartości oraz dane Zamawiającego. 
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l.p. Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Opis i zakres wykonywanych robót Termin 
realizacji (od-do) 

1.  Wskazać co najmniej 2 (dwa) zamówienia,  które obejmowały swoim 
zakresem  wykonanie Sali kinowej na min. 50 osób każda  

Nazwa zadania : ………………………………………….. 
Zakres robót : …………………………………………….. 
 

 

2.  Wskazać co najmniej 2 (dwa) zamówienia na wykonanie Sali kinowej z 
funkcją postprodukcji kinowej 

Nazwa zadania : ………………………………………….. 
Zakres robót : …………………………………………….. 
 

 

3.  Wskazać co najmniej 2 (dwa) zamówienia,  które uwzględniały w 
swoim zakresie prace związane z przygotowaniem obiektu pod montaż 
wyposażenia technologicznego w zakresie kinotechniki z projekcją 
DCP laserową oraz w zakresie elektroakustyki. 

Nazwa zadania : ………………………………………….. 
Zakres robót : …………………………………………….. 
 

 

 
1. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót 
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 lub złożone 
podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym przez siebie terminie. 

4. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiający na każdym 
etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 
aktualne, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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 wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie 
z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w 
dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

……………………………………….. 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu ) 

 
 

WYKAZ OSÓB 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie, 
w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia 

nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, 
 przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu: 

 

Imię i nazwisko 
osoby skierowanej 

do realizacji 
zamówienia 

Funkcja 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych, 
uprawnień 

potwierdzających 
spełnianie wymagań 

Opis doświadczenia zawodowego 
Informacje potwierdzające 

spełnianie warunku udziału  

Podstawa 
dysponowania  

  

Kierownik 
budowy 

 

I Nazwa zadania: ______________ 
__________________________ 
 
Nazwa Zamawiającego: 
___________________________ 
 
Realizacja zadania (okres od-do): 
_________________________  
 
Pełniona funkcja: _______________ 
 
II. Łączny okres pełnienia funkcji (w 
miesiącach): ______________________ 
 
 

 

  

Projektant 

 

 
I Nazwa zadania: ______________ 
__________________________ 
 
Nazwa Zamawiającego: 
___________________________ 
 
Zakres opracowania dokumentacji: 
_________________________  
 
Realizacja zadania (okres od-do): 
_________________________  
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UWAGA : 
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby należy odpowiednio przyporządkować stawiane 
wymagania, z uwzględnieniem punktu 8.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 

 
 
 
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – 
zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie 
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

……………………………………….. 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu ) 

 
OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. , „Wykonanie, w formule projektuj-
buduj, robót remontowo-instalacyjnych w pomieszczeniach studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie 
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” oświadczamy, iż następujące roboty 
budowlane*/usługi*/dostawy* wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia**: 

 

1. Wykonawca (nazwa): …………………………..…  

wykona: ………………………………………………………………………..…………………….… 

2. Wykonawca (nazwa): ……………………………..  

wykona: ………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

 niepotrzebne skreślić 

**Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – należy dostosować formularz do 

liczby wykonawców występujących wspólnie 

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 
 
Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

………………………………………… 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu) 

 
OŚWIADCZENIE 

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót 
remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” , składając ofertę informujemy, że: 

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

ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.)  z innym Wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu,* 

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

konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z niżej wymienionymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu: * 

Lista podmiotów, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postepowaniu należących do tej samej 
grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu) 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

 
W przypadku pkt. 2. Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
 
 
 
 niepotrzebne skreślić 

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – 
zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie 
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 
 

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego 
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

elektronicznym zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF 
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Załącznik nr 8 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 
 
 
 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR...................... 
NA WADIUM 

Zostaliśmy poinformowani, że w związku z ogłoszeniem przez STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W 
BIELSKU- BIAŁEJ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 24, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, numer wpisu do 
rejestru 93/2016, NIP 547-21-58-573 (zwanym dalej „Zamawiającym”) zamówienia publicznego na: 

„Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia 
nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, numer postępowania: 18/2022/DI 

w którym wysokość wadium wynosi .............. zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej „Przetargiem”) 
................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”). 

I. 

My, ......................... z siedzibą w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta 
…………… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, 
zwany dalej Gwarantem, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do 
zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do łącznej wysokości nie przekraczającej: ......................... zł (słownie 
............................. zł) 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, zawierającego 
oświadczenie, że Wykonawca: 

1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 98 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), zwanej dalej ustawą, tj. będąc poinformowany o wyborze 
jego Oferty w okresie jej ważności: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie lub 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy lub art. 128 ust. 1 ustawy, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy lub art. 106 ust. 1 ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

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

II. 

Gwarancja jest nieprzenośna. 

Żądanie zapłaty musi być nam doręczone w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 
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- na adres e-mail: …….@.......¸przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji bank ten potwierdzi, że 
podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 
Zamawiającego. 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 

1) gdyby żądanie zapłaty zawierające oświadczenie nie zostało nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 

2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem 
terminu jej ważności, 

3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji. 

III. 

Niniejsza gwarancja obowiązuje od  …………. i wygasa w dniu ........................ 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

 
……………………….., dnia ……………    ……………………………………. 
          (Miejscowość)                                                                                   Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 9 do SWZ 
Nr sprawy : 18/2022/DI 

Dot. postępowania na „Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach 
rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” - 
numer 18/2022/DI 

 
 
 

WZÓR - NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA 
NR……………… ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

 
I. 

W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres:, wpisany do 
…………………………………, zwany dalej WYKONAWCĄ, zawrze z STUDIEM FILMÓW RYSUNKOWYCH 
W BIELSKU- BIAŁEJ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 24, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, numer 
wpisu do rejestru 93/2016, NIP 547-21-58-573, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę nr………… na 
……………………………………… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie 
ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……………. zł, my, …………………….., 
z siedzibą w ………………, REGON: …………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS …………..zwany dalej Gwarantem, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić Państwu, 
nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej: 

 …………. zł 

 (słownie: ………………………….. złotych) 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego Państwa 
oświadczenie, że WYKONAWCA: 

- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub  

- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy w 
żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z 
konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty  ……………… zł (słownie: 
………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz/lub gwarancji. 

II. 

Gwarancja jest nieprzenośna. 

Żądanie zapłaty musi być nam doręczone w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 

- na adres e-mail: …….@.......¸przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

- na adres siedziby Gwaranta, 
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- za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji bank ten potwierdzi, że 
podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 
Zamawiającego. 

Niniejsza gwarancja wygasa w następujących przypadkach: 

1) gdyby żądanie zapłaty zawierające oświadczenie nie zostało nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 

2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem 
terminu jej ważności, gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 

3) 3zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności, 

4) upływu okresu na jaki gwarancja została udzielona. 

III 

Niniejsza gwarancja obowiązuje od …………. i wygasa w dniu ………………. 

Jeżeli gwarancja poza językiem polskim będzie sporządzona również w innym języku, w razie rozbieżności między 
wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Postanowienie dotyczy gwarancji w formie pisemnej. 
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