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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)
„Dostawa i montaż

rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka
Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie”
(określenie przedmiotu zamówienia)
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie
ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
miniportal.uzp.gov.pl
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Rozdział I - NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
2. Nr telefonu: 41 311-51-06
3. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz.
1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.).
Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych
w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: obejmuje dostawę i montaż rolet zewnętrznych oraz
żaluzji fasadowych wraz z wykonaniem ich podłączeń elektrycznych do najbliżej położonych
punktów, sterowanych radiowo. Szczegółowy zakres planowanych robót wraz z dokumentacją
zdjęciową zawarte zostały w opisie zakresu prac stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Dokumentacja techniczna – STWIORB, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Wykonawca musi zaoferować min. 2 letni okres gwarancji na wykonane roboty budowlanomontażowe wliczając w ten okres, okres udzielonej gwarancji producenta, licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:
- opisem zakresu prac stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ,
- projektowanymi postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ,
- dokumentacją techniczną – STWIORB stanowiącą Załącznik nr 5 do SWZ,
- rysunkami budynku zawierającymi rozmieszczenie i oznaczenie rodzaju okien, stanowiącymi
Załącznik nr 6 do SWZ,
- wytycznymi Zamawiającego, w celu prawidłowego oszacowania zakresu planowanych prac, oraz
prawidłowej wyceny
oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.
7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45421145 – 2 Instalowanie rolet
45000000 – 7 Roboty budowlane
45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45320000 – 6 Roboty izolacyjne
44115700 – 6 Rolety zewnętrzne
45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zakres zamówienia uzasadnia udzielenie
zamówienia jednemu Wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko
niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na
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9.

10.
11.

12.
13.

Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego.
Zamawiający zwrócił uwagę, że brak jest podstaw do podziału zamówienia na zasadzie jakościowej,
z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w większym stopniu
dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MŚP – całość
zamówienia dotyczy specyficznej i wyspecjalizowanie branży. Z tego względu podział na części nie
jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie, mogłoby to narazić Zamawiającego na zarzut
naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu braku efektywności w wydatkowaniu
środków publicznych.
Zamawiający przewiduje odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca objętego zakresem
zamówienia. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego:
- Aneta Czyż, tel. 41 311-51-06 w. 17, kom. 538-559-111, e mail: aczyz@swietokrzyskipn.org.pl
- Przemysław Borek, tel. 41 311-51-06 w. 26, kom. 690-810-018,
e-mail: pborek@swietokrzyskipn.org.pl
celem umówienia terminu wizji.
Odbycie wizji lokalnej nie jest wymagane – brak jest sankcji w postaci odrzucenia oferty
w przypadku, gdy Wykonawca nie skorzystał z przysługującej mu możliwości odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający jedynie zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu pozyskania
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu
zamówienia.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, i takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, europejskiej ocenie technicznej,
specyfikacji technicznej i systemowi referencji technicznej, występujących w opisie przedmiotu
zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne", w tym, jeśli występują – dopuszcza się nowsze
odpowiedniki wskazanych norm. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami/opisami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się
w dokumentacji,
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem
ust. 13.
W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić
w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane roboty
budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Rozdział IV -TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie musi zostać wykonane do 16 grudnia 2022 roku.
Rozdział V -PROJEKTOWANE
POSTANOWIENIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
Rozdział VI - OPIS WARUNKÓW PODMIOTOWYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;
2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał min. 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych
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3.

4.

5.

dotyczących montażu rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych o wartości robót min.
30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty
Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony
w pkt 2.4.1. - dotyczący doświadczenia - zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców spełni w całości warunek samodzielnie.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony
w pkt 2.4.1. - dotyczący doświadczenia - zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden
podmiot trzeci spełni w całości warunek samodzielnie.

Rozdział VII - PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1.
2.

3.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 Pzp:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w
art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
463, 583 i 974),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
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4.

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.):
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 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;
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;
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.”
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, następuje na okres
trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Rozdział VIII - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
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1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca
musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zał. 1A do
SWZ).
1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć
do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ (zał. 1B do SWZ).
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.1 i 1.2 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. 1E do SWZ).
3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na
zasobach innych podmiotów:
3.1. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
oświadczenia podmiotu udostępniającego potwierdzającego spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby (zał. 1C do SWZ).
3.2. 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 (zał. 1D do SWZ). Treść zobowiązania powinna
bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego
dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.2., potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
3.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
3.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1. 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 ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z Rozdz. VI pkt 2.4.1) - Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2. aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa
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6.

w art. 125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,
Wykonawca przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać
przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

Rozdział IX - WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
1.

2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku
pracy, osób/osobę wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy tj. osobę/osoby wykonującą prace fizyczne, polegające na montażu rolet
zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w Bodzentynie.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą w szczególności być:
2.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
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, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2.2. oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie (imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte
wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia
umowy o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby
składającej oświadczenie;
2.3. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod
pojęciem zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych
osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 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 (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119
str. 1 ze zm.), za wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy
tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej;
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3.

2.4. inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika tj.:
2.4.1. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek)
2.4.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy/Podwykonawcy z któregokolwiek z ww. obowiązków,
Zamawiający uzna, że wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie został spełniony
i będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy.

Rozdział X - INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1.

Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi
zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowego odwzorowania posiadanego dokumentu i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub cyfrowych odwzorowań posiadanych dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań
posiadanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415), to jest w szczególności:
1.6.1. Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzające wniesienie
wadium w formie innej niż pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej,
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.6.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”,
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
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3.

4.

5.

Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
1.6.3. W przypadku gdy dokumenty o których mowa w pkt 1.6.2 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.
1.6.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.3 dokonuje w przypadku:
 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.3 może dokonać również notariusz.
Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz przyjmuje
następującą postać: aaeff2f6-c793-462c-a28b-3ebaadd68a48.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu:
3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający
zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który
zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy.
3.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ
nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert
i wniosków wskazanych w ust. 3):
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ustępie 3., zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
4.1. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub
ID postępowania),
lub
4.2. za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w ust. 5.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:
Izabela Dudzic, tel. +48 41-31-15-106 w. 56,
Aneta Czyż, tel. +48 41-31-15-106 w.17, kom. 538-559-111,
e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl.

Rozdział XI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości:
2 500,00 zł
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
6.
6.1.
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i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w ust. 5 pkt 5.2 lub 5.3 lub w ust. 6.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299 oraz z 2022 poz. 807 i 1079).
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku: 66 1130 1192 0027 6162
2820 0003 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu
AT.282.118.2022.IDU. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego (dzień,
godzina).
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
upływu terminu związania ofertą;
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
którego oferta została odrzucona;
po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

Rozdział XII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.

2.

3.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 21 dni. Zgodnie z art. 307 PZP
bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą
upływa w dniu 30 listopada 2022 roku.
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.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia,
w formie w elektronicznej, tj. opatrzoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym, lub w postaci
elektronicznej - opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem
postanowień art. 58 ustawy PZP.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w zdaniu 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści
oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być
dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz
z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania
pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania
pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2022 poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Cyfrowe odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może
być uwierzytelnione przez upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy
stosować odpowiednio w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza ofertowego
i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz
ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ wraz z co najmniej następującymi załącznikami
(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
7.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do
SWZ;
7.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ;- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa
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każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
7.3. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentacji, notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez mocodawców, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika
lub inną osobę uprawnioną do reprezentacji;
7.4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia w innej formie niż w pieniądzu);
7.5. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby,
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 - według wzoru stanowiącego Załącznik nr
1C do SWZ;
7.6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1D do SWZ;
7.7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1E do SWZ.
8. Oferta musi być napisana w języku polskim.
9. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom
postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą;
„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki
zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
10. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane oraz
aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Rozdział XIV - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku, do godziny 11:00.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2022 roku o godzinie 11:30. Otwarcie ofert następuje poprzez
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania za pomocą
funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
9.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
9.2. cenach zawartych w ofertach.
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10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców,
jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo
on- line.

Rozdział XV - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

2.
3.

4.

Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej
kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości
bez kwoty podatku a także stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy
będzie miała zastosowanie.

Rozdział XVI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1.
2.

Przy wyborze oferty, w każdej Części zamówienia Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena
i okres gwarancji.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
2.2. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cena brutto oferty (C):
C = Cn/Cb x 60 pkt
Gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt Przyznane punkty zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę należy wskazać w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy
czym podanie wartości 0,00 zł w formularzu ofertowym nie wyczerpuje wymogu podania ceny.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty.
2.3. W ramach kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe” (G)
wyliczenia wartości punktowej dokonuje się następująco:
Ocena w zakresie kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlano-montażowe (G) będzie
dokonywana na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu
gwarancji podanym w latach (waga 40 % – liczba punktów do uzyskania - 40):
G = (okres gwarancji G oferty badanej / oferta z najdłuższym okresem gwarancji) x 40
Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
W kryterium G oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt Zamawiający żąda minimalnego
okresu gwarancji opisanego w rozdziale III SWZ pkt 5 – 2 lata. Maksymalny okres gwarancji
wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dłuższy okres gwarancji niż 5 lat, to do umowy
zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji, ale do wyliczenia punktów w tym kryterium
brana będzie maksymalna gwarancja 5 lat.
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3.

4.
5.
6.

7.

Oferta, w której zostanie podany okres gwarancji krótszy niż wymagany (tj. 2 lata) zostanie
potraktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom SWZ i odrzucona.
Jeżeli w ofercie nie zostanie podany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje
minimalny wymagany okres gwarancji (tj. 2 lata).
Ocena oferty – suma wszystkich punktów za poszczególne kryteria (P):
P=C+G
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku (z zastosowaniem reguł
matematycznych).
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
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 spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział XVII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postępowanių o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.

Rozdział XVIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla każdej Części
zamówienia.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia
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w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć
Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać
wcześniejszą akceptację Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
6. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności
z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie
Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 SWZ.
8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac bez wad.
10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 30%
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady lub gwarancji (w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później).
11. Zamawiający zaznacza, iż projektowane postanowienia umowy będące integralną częścią SWZ
przedstawiają również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
12. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje:
12.1. Słowo „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia gwarancji/poręczenia, jej numer
oraz ewentualnie inną informację identyfikującą wystawioną gwarancję/poręcznie np. rodzaj
gwarancji/poręczenia.
12.2. Klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna i bezwarunkowa.
12.3. Beneficjenta, tj. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie.
12.4. Zleceniodawcę.
12.5. Gwaranta/Poręczyciela.
12.6. Informację identyfikującą źródłowy stosunek umowny przez wskazanie przedmiotu umowy i jej
numeru.
12.7. Maksymalną kwotę do zapłaty.
12.8. Zapis, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dotyczy
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności
zapłaty kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
12.9. Zapis, że Gwarant/Poręczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do określonej wysokości na pierwsze
pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim
żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego
z warunków wymienionych w umowie i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.
12.10. Termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota.
12.11. Warunki zapłaty, pisemną formę żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta.
12.12. Okres obowiązywania gwarancji/poręczenia.
12.13. Sposób doręczenia Gwarantowi/Poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do korespondencji).
12.14. Zapis, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji/poręczenia podlegają ustawodawstwu
polskiemu.
12.15. Zapis,
że
sądem
właściwym
do
rozstrzygania
ewentualnych
sporów
wynikłych
z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.
12.16. Klauzulę indentyfikacyjną.
12.17. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki zabezpieczenia
wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych
dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego
do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie.
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12.18. Kopie pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję, udzielone przez
osobę/osoby upoważnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną w KRS gwaranta, lub innego pracownika gwaranta, albo przez notariusza.
12.19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
PZP dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.

2.

3.
4.

5.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
PZP.
Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy PZP.
Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie, –
sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” ustawy PZP.

Rozdział XX - POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DOTYCZY
WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Świętokrzyski Park
Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, reprezentowany przez Dyrektora ŚPN.
2. Świętokrzyski Park Narodowy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn, pokój nr 11. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez
e-mail:iodo@swietokrzyskipn.org.pl lub pod nr telefonu 41 31151 06 w. 11.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
związanym
z postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
znak
sprawy:
AT.282.118.2022.IDU.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym
udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres
co najmniej 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze
środków Unii Europejskiej albo trwałości projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających
z realizowanych projektów.
Posiada Pani/Pan prawo do:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
9.1. usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
9.2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9.3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.
Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do
upływu terminu na ich wniesienie.
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem
realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8.1 powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8.2 powyżej, do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8.3 powyżej, polegającym na żądaniu
ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

Rozdział XXII - ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1.
2.
3.
4.
5.

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;
Załącznik nr 1A - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;
Załącznik 1B Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 1C - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 1D - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby;
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6.

Załącznik nr 1E - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy;
7. Załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych;
8. Załącznik nr 3 Opis zakresu prac;
9. Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy;
10. Załącznik nr 5 –
Dokumentacja techniczna – STWIORB;
11. Załącznik nr 6 –
Rysunki budynku zawierające rozmieszczenie i oznaczenie rodzaju okien;
12. Załącznik nr 7 Oświadczenie o aktualności informacji.
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