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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie   
ul. Długa 52 
00-241 Warszawa 
e-mail: sekretariat@pma.pl 
NIP: 5260307867 
REGON: 016289146  
    
Adres ePUAP: /PMA1923/SkrytkaESP 

 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  

http://www.pma.pl/nowe/przetargi/index.php 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia jak w ust. 1. 

3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: Łukasz Radzikowski 
4. Adres e-mail: lradzikowski@pma.pl 
5. Identyfikator postępowania na miniPortalu 99b54ed3-9a25-4eb7-b3f9-4506e81658bb 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie krajowe - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami, art. 275 pkt 
2 i nast. 

2. Słowniczek.  
Użyte w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 
mają następujące znaczenie: 

1) Pzp – z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

2) SWZ – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, 
3) zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w 

załączniku nr 7 do SWZ, 
4) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SWZ, 
5) Zamawiający – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 

3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z 
jej wymaganiami. 

4. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a 
następnie Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które 
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji 
zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. 
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IV. PROCEDURA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji 
 

1. W przypadku gdy Zamawiający nie przeprowadzi negocjacji, dokona wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu niepodlegających odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 
226 Pzp. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty z przeprowadzeniem negocjacji 

 
1. W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, 

które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert  po zakończeniu negocjacji 
zaprosić wykonawców do składania ofert dodatkowych. 

2. Zamawiający nie ograniczy liczby wykonawców,  których zaprosi do negocjacji.  
3. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji poinformuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu złożyli oferty, o: 

1) wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  
Zamawiający zdecyduje, czy będzie prowadził negocjacje, o których mowa w ust. 1; 

6. Jeżeli Zamawiający nie podejmie decyzji o prowadzeniu negocjacji, wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród niepodlegających odrzuceniu ofert 
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.   

7.  Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób 
prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert w ramach których będą 
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

8. Udział w negocjacjach nie jest obowiązkowy. 
9. Negocjacje treści ofert: 
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 
2) będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert i które wskazano w zaproszeniu do negocjacji. 
10. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewni równe traktowanie wszystkich 

wykonawców. Zamawiający nie będzie udzielał informacji w sposób, który mógłby 
zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. 

11. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez 
zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z 
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negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich 
ujawnieniem. 

12. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty 
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o 
zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych. 

1) Zaproszenie do składania ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
2) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania; 
13. sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 

być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 
14. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 
dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

15. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej 
korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji 
niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać 
wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji.  

16. Wykonawca pozostaje związany ofertą dodatkową wyłącznie do upływu terminu 
związania ofertą, złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

17. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 296 ust. 2 Pzp. 

18. Jeżeli wykonawca zaproszony do negocjacji nie złoży oferty dodatkowej w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający do ostatecznej oceny ofert przyjmuje ofertę 
złożoną przez Wykonawcę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

19. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert dodatkowych, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach dodatkowych. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu 
przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy Państwowego  Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie na podstawie zaktualizowanego w sierpniu 2021 roku „Projektu 
Budowlanego wraz z całą infrastrukturą z tym związaną dla instalacji oświetlenia 
awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń 
w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy”. Autor projektu Pro TRT Sp. z 
o.o. 05-503 Baszkówka, ul. Wierzbowa 3a. 

2. Budynek Arsenału, położony w Warszawie przy ul. Długiej 52, w którym jest 
zlokalizowane Muzeum jest obiektem zabytkowym. 

3. Planowane roboty będą wykonywane łącznie z równolegle prowadzonym remontem 
skrzydeł wschodniego i północnego Muzeum. Wykonawcą robót związanych z 



5 
 

modernizacją dziedzińca oraz pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydłach północnym i 
wschodnim budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja skrzydeł 
północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”  jest firma Restauro sp. z o.o. 
Cała dotychczasowa infrastruktura jest zdemontowana. W związku z prowadzonymi 
pracami budowlanymi na obszarze skrzydeł wschodniego i północnego należy w 
pierwszej kolejności wykonać ułożenie okablowania w uzgodnieniu z wykonawcą jw. i 
skoordynować je z harmonogramem rzeczowo-finansowym tego wykonawcy.  

4. Realizację systemu można wykonać etapami.  
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji określono w załączniku nr 

7 do SWZ. 
6. Przedmiot zamówienia opisują poniższe kody CPV:  

 
453 10000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316000-7    instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
453 15700-5 – instalacje rozdzielni elektrycznych 
453 11100-1 – instalacje przewodów elektrycznych 
453 11200-2 – instalacje opraw oświetlenia elektrycznego: 
       ogólnego, awaryjno-ewakuacyjnego 
453 14320-0 – instalacja osprzętu elektrycznego 
    gniazd użytku ogólnego 
    gniazd technologicznych 
453 17000-2 – inne instalacje elektryczne 
             instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 

              instalacja ochrony od porażeń 
             instalacja przeciwprzepięciowa 
 
 

7. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w 
sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one 
spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w 
celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą słowa „lub równoważne” (nawet gdy ich nie przywołano). 

8. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i 
wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.  

9. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca 
w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie 
dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający  
stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. 
karty katalogowe produktów.   

10. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby 
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wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób 
określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. 

11. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o umożliwienie mu 
dokonania wizji lokalnej. Wniosek w tym zakresie należy przekazać Zamawiającemu na 
adres-mail: lradzikowski@pma.pl 

12. Zamówienia na podstawie art. 305 pkt 1 Pzp w związku z art. 214 ust.1 pkt 
7 Pzp: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na 
wykonaniu podobnych robót wykonawcy, któremu udzieli niniejszego zamówienia.  

 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne, o których mowa w części 
V SWZ ust. 7-10, Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych 
wraz z ofertą. 

2. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, 
Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. 

 

VII. DOPUSZCZENIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem o zakresie realnym do wykonania przez 
wykonawcę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet przez mikroprzedsiębiorcę, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162). Brak podziału na części nie ogranicza udziału firm z tego sektora, 
jak również nie wpływa na zmianę rynku wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie. 
Przedmiot zamówienia – wykonanie powiązanych ze sobą funkcjonalnie instalacji oświetlenia 
awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu 
wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za osiągniecie celu zamówienia i 
weźmie na siebie pełne ryzyko niepowodzenia jego realizacji. Wykonywanie przedmiotu 
zamówienia przez kilku wykonawców stanowiłoby również utrudnienie w korzystaniu  w 
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Ze względów organizacyjnych, logistycznych 
zamówienie powinno być wykonane przez jednego wykonawcę.  
 

VIII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 
PRACY   

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia takie jak: prace przygotowawcze, kucie bruzd, wykonanie przebić, 
układanie rur , listew, osadzanie i instalowanie puszek, montaż konstrukcji  wsporczych  
i uchwytów, układanie przewodów, montaż gniazd wtykowych, łączników i opraw 
oświetleniowych i inne roboty elektryczne instalacji oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego i  kierunkowego objęte Dokumentacją projektową. 
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2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób 
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań - Zamawiający określił w 
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do 
SWZ. 

 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 6  miesięcy od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA OBLIGATORYNE (ART. 108 PZP) 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp; 
2) nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
2022 r. poz. 835). 

 
2. 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. 2022 r. poz. 835), zwanej dalej "ustawą 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę " z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę 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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę ; 

2) wykonawcę, 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 o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  ; 

3) wykonawcę , 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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę . 

3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w 
ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia 
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
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podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną w wysokości do 20 000 000 zł, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w 
drodze decyzji. 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE (ART. 109 PZP) 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 8, 10 Pzp tj. wykonawcę: 
 
1) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 
XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

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 lub 
ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.     W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 4, Zamawiający może nie wykluczać 
wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 
szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 
1 pkt 3, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 
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XII. SAMOOCZYSZCZENIE 

 
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5  Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 8 i 10 Pzp, 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. 
2. Zamawiający oceni czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

 

XIII. OKRESY WYKLUCZENIA 

 
1. Wykluczenie wykonawcy następuje w terminach określonych w art. 111 Pzp. 
2. Wykluczenia na podstawie 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) 
następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.  
 

XIV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej: 
za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie się przez wykonawcę 
posiadanymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 300 000, 00 
złotych (słownie  trzysta tysięcy złotych).  
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  - 
warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli potwierdzi go co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie 
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wykażą, że posiadają  środki finansowe  lub zdolność kredytową w wymaganej 
wysokości. 
2. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia  

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez wykonawcę, że nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 
2 zadania obejmujące wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i 
kierunkowego w budynku lub budynkach o wartości 300 000 zł brutto każda. 
 
Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1 w 
ramach jednej lub kilku umów. Zamawiający w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga, aby warunek określony w pkt 1 
potwierdził co najmniej jeden z tych wykonawców. W przypadku korzystania z zasobów 
innego podmiotu warunek określony w pkt 1 powinien potwierdzić jeden podmiot.  
 

2) warunek dotyczący osób skierowanych do wykonania zamówienia 

   Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez wykonawcę, że  
   skieruje do realizacji zamówienia publicznego: 
    a) kierownika robót elektrycznych, który: 

- posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

-  w ramach posiadanego doświadczenia przez co najmniej 18 miesięcy brał udział 
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 
37c  ustawy z 23 lipca 2003 r  o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (t.j. 
Dz.U. 2022 r. poz. 840). 

b) co najmniej 2 osoby, z których każda: 
 - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

 -  posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP „D” i SEP „E”; 
c) co najmniej 3 osoby, z których każda: 
  - posiada doświadczenie potwierdzone co najmniej jednym wdrożeniem systemu  

oświetlenia awaryjnego wykonanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert.  

Funkcja 
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Wyjaśnienia: 
Definicje - robót budowlanych, budowy, przebudowy, kierownika budowy lub robót 
zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 2351 ze zm.). 
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w określeniu warunków udziału w 
postępowaniu, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia wydane na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r, poz. 2351 ze zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (t.j. 
Dz. U. 2020 r. poz. 220).  
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 
rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1117)), osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych 
osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych. 
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza 
posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, jeżeli tam są 
wydawane musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by 
spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego.  
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, 
przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 
dotychczasowym zakresie.  
Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich 
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia 
wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne 
cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. 
W przypadku podania w ramach potwierdzania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu kwot w innych walutach niż złoty polski jako kurs przeliczeniowy 
Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
(BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski 
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nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia 
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

3. 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. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy z uwzględnieniem wymogu określonego w ust. 4. Formularz 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 
XV. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW 

UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 

 
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. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, powinno 
potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

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

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

5. 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 określonych 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

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

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 



13 
 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

XVI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
XVII. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

SKŁADANE NA  WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 
załączniku nr 2 do SWZ. 

1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno potwierdzać brak podstaw 
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.1  

2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą, 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. 

4. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie  
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) wykaz 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 

 
1 oświadczenie stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe, jeżeli Zamawiający ich wymaga. 
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wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz  dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;  

4) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3 , 
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, w zakresie wskazanym w ust.  5 , aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

7. Zamawiający nie wzywa 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 wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1-4, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca 
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji, o 
których mowa w części XXI SWZ, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, określonych w ust. 5 i 6, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 
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XVIII NFORMACJE 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 

 

Sposób komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów 
elektronicznych 
 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 
zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do 
informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu 
lub dokumentów zamówienia; jej treść będzie udokumentowana. 

3. 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, adres e-maill 
lradzikowski@pma.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. W takim przypadku wykonawca uzyska 
dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do Formularza do 
komunikacji. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Wykonawca składa ofertę, ofertę dodatkową za  pośrednictwem Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego wraz z plikami stanowiącymi ofertę wykonawca skompresuje do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany 
podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 2i musi zaszyfrować ofertę przy pomocy miniPortalu. Oferta będzie 
zapisywana w formacie .zip, następnie będzie przesyłana do Zamawiającego za pomocą 
dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP.  

8. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu 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 na miniPortalu 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki 
powinny być odrębnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

 
2 Podpis osobisty zgodnie z ustawą o dowodach osobistych z  6 sierpnia 2010 (t.j. Dz.U z 2021 poz 816) 
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zaufanym lub osobistym. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5 Pzp.  

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

11. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty, oferty dodatkowe i oświadczenia, 
o których mowa w części XVII ust. 1 -4 SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal tj. Formularza do komunikacji jako 
załączniki tego Formularza.  Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
przez wykonawcę dokumentów elektronicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym 
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 3 adres email.3    

12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
wykonawcy posługują się oznaczeniem postępowania).  

13. Za datę przekazania oferty, oferty dodatkowej, zawiadomień,  dokumentów 
elektronicznych przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
 
Forma dokumentów elektronicznych 
 

1. Ofertę, ofertę dodatkową, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
(określone w części XVII ust. 1 -4 SWZ), podmiotowe środki dowodowe, o których 
mowa w części XVII ust. 5 i 6 SWZ, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (określone w 
części XIV ust. 4 SWZ), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo4, 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. 2021 r. poz. 2070). 

2. Ofertę, ofertę dodatkową, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 
wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty5 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 na takich zasadach, 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 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”6, jako dokument 
elektroniczny, wykonawca przekazuje ten dokument. 

 
3 Jw. 
4 dokumenty dotyczące podmiotów mających status pracy chronionej, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, jeżeli 
będą wymagane, 
5 w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp – zakłady pracy chronionej .. 
6 Przez „dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty” należy rozumieć zaświadczenia wydawane przez 
organy publiczne i osoby trzecie takie jak informacja z Krajowego Rejestru Karnego, odpis albo informacja z 
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4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty7 lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

5.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ust. 4, dokonuje w przypadku: 
1)  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; 

2)  przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)  innych dokumentów8 - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą. 

6.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania9 z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ust. 4, może dokonać również notariusz. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe10, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

8.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania11 z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

 
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                                    z 
opłacaniem podatków i opłat, informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych 
norm zapewnienia jakości, etykietę, certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z 
badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Pojęcie „dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty” nie 
obejmuje oświadczeń wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy. 
7 w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp- zakłady pracy chronionej 
8 w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp jw 
9 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 gdy ma zastosowanie także dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp 
11 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. 
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lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą; 

2)  przedmiotowego środka dowodowego,12 oświadczenia wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)  pełnomocnictwa - mocodawca. 
9.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 7, może dokonać również notariusz. 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 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. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,  
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w 
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przez wykonawcę muszą 
spełniać wymagania określone w § 10 ust. 1 Rozporządzenia 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 r. poz. 2452). 

13. Użycie środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 
elektronicznych jest uzależnione od podania przez wykonawcę danych umożliwiających 
jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji przez wykonawcę zasad 
korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez 
Zamawiającego. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski.13  

15. 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 odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

XIX WYJAŚNIANIE TREŚCI SWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ . 
2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać Zamawiającemu na adres-mail: 

lradzikowski@pma.pl 

 
12 gdy jest wymagany także dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp 
13 Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na jego nie złożenie w SWZ. 
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3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
odpowiednio SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.14  

8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia treści 
odpowiednio SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

9. W przypadku zwołania zebrania Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone 
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty 
lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

11. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania15. 

12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 
 

XX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia  21.07.2022 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  (data 
kalendarzowa)16. 

2. Wskazany w ust. 1, termin związania ofertą obejmuje zarówno oferty, jak i oferty 
dodatkowe, jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o negocjacji treści ofert wykonawców, 
na warunkach określonych w części IV SWZ. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

 
14 a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. 
15 Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ , które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób 
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
16 do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia 
upływu terminu składania ofert. 
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ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez 
wykonawcę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w części 
XVIII SWZ, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ. 

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w  pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, jak również braku odpowiedzi na pismo, 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
1) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
2) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą. 
 

XXI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

        

1. Wymagania określone w SWZ odnoszące się do oferty, dotyczą zarówno oferty, jak i oferty 
dodatkowej, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom zaproszenie do jej złożenia, 
chyba, że w tekście wyraźnie wskazano odrębne wymaganie, które dotyczy tylko jednej z 
ofert. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę oraz odpowiednio jedną ofertę dodatkową. 
3. Oferta jest sporządzana w języku polskim. 
4. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, w 

szczególności wymaganiami określonymi w części XVIII SWZ. 
5.  Zaleca się przygotowanie odpowiednio oferty i oferty dodatkowej na Formularzach 

ofertowych, których wzory stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 6 do SWZ. 
6. 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. 

7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. 

8.  Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy.  

9.  Wymaganie określone w ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Wymagania określone w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 
imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

11. Do oferty wykonawca dołącza: 
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1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie/a, o których mowa 
w części XVII SWZ ust. 1 -4; 

2) dokumenty, o których mowa w ust. 6-10, chyba że wykonawca wskaże miejsce 
ich pobrania w Formularzu ofertowym; 

3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na 
zasobach innego podmiotu; 

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy17 (jeżeli dotyczy); 

5) przedmiotowe środki dowodowe jako dowody równoważności, o których mowa 
w części V SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w 
stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca 
zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa; 

7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o ile jest wymagane w części 
XXII SWZ; 

8) dokument wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane. 
 

12. Do oferty dodatkowej wykonawca dołącza: 
1) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł 

w ofercie dodatkowej informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XXII WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu. 

 

XXIII TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Termin złożenia oferty: 22.06.2022 r. godz. 11.00 
2. Termin złożenia oferty dodatkowej zostanie określony w zaproszeniu do jej złożenia. 
3. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu ich otwarcia. 
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert 22.06.2022 r. o godz. 12.00, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
5. Otwarcie ofert nie jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert 

dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 
pomocą klucza prywatnego. 

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający 
otwiera oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert, w stosunku do określonego 
w ust. 4, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, o której mowa w części II SWZ, informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 
17 Tj. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 
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9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 
 
 

XXIV  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1.   Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 3,  warunków 

realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych 
postanowieniach umowy– Załączniki nr 7 i 8 do SWZ.   

3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, o których mowa w SWZ, jakie wykonawca 
poniesie na jego wykonanie, w szczególności: 

1) koszty zakupu materiałów budowlanych określonych w SWZ niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia; 

2) koszty sprzętu budowlanego; 
3) koszty pośrednie budowy, w tym koszty ogólne budowy i zarządu; 
4) koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i itp.; 
5) pełne koszty pracy, w tym pozapłacowe koszty pracy, które pokrywają 

wynagrodzenie pracowników co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za 
pracę albo wynagrodzenie uwzględniające minimalną stawkę godzinową (art. 225 
ust. 3 pkt 4 Pzp);  

6) koszty prac towarzyszących i robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia; 

7) koszty zorganizowania zaplecza budowy; 
8) koszty zabezpieczenia wykonywanych robót ze względów bhp, p.poż. i ochrony 

środowiska; 
9) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; 
10) koszty praw autorskich do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich 

opracowanych w trakcie realizacji umowy przez wykonawcę; 
11) koszty wyżej nie wymienione a wynikające z wymagań projektowanych 

postanowień umowy; 
12) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji jakości; 
13) zysk wykonawcy, zysk kalkulowany przez wykonawcę nie może być  przeznaczony 

na pokrycie nakładów związanych z wykonywaniem prac projektowych i robót lecz 
stanowi założoną w cenie nadwyżkę przychodów pieniężnych nad kosztami. 

4. Przedmiar robót przekazany w ramach opisu przedmiotu zamówienia ze względu na 
przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego stanowi materiał pomocniczy do obliczenia 
ceny oferty. Do obliczenia oferty wykonawca opracuje kosztorys ofertowy metodą 
uproszczoną. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia tego kosztorysu do oferty. Do jego 
złożenia Zamawiający może wezwać wykonawcę w ramach procedury badania rażąco 
niskiej ceny, a także wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W cenie oferty należy uwzględnić stawkę podatku VAT, która wynosi 23 %. 
6. Cena oferty winna być podana w złotych polskich.  
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7. Cena oferty (a także wszystkie jej składniki) winna być wyrażona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 
w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa 
od 5 lub równa 5. 

 

XXV. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w części 

XVII SWZ ust. 1 -418, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających 
brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp; 
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych 

przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 
16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 

o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy 
zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

 

XXVI BADANIE OFERT 

 

 
18 Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 pzp 
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1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
uwzględnieniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wyznacza wykonawcy 
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje 
się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. W przypadku, gdy wykonawca w 
wyznaczonym terminie zakwestionuje poprawienie omyłki, jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 11 Pzp. 

4.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 
żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny 
lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 
30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 
10 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4. 

6. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, mogą dotyczyć w szczególności: 
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, 

usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez 

wykonawcę; 
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2177) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi 
związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
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7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 
7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający jest obowiązany 

żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, co najmniej w zakresie określonym w ust. 
6 pkt 4 i 6. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 

9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, 
który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia 
wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.685, z późn. zm.19)), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

11. W ofercie, o której mowa w ust. 10, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

XXVII  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie 
art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów 
oceny, wymienionych poniżej. 

2.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny: 
 

Lp. Nazwa kryterium 

Waga % 
(maksymalna 
liczba 
punktów) 

1 Cena oferty 100%  

  
Sposób oceny w kryterium „CENA” (C), w kryterium Cena, w którym 
Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą, ale realną cenę 
oferty, punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:  

 
C = Cmin/Co x 100 x 100%,  

gdzie: 
 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2193, 2215, 2244, 
2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520. 
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C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających  
odrzuceniu 
Co – cena brutto oferty badanej 
100 – wskaźnik stały 
100% - procentowe znaczenie kryterium „Cena” 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie 
przez podzielenie najniższej ceny brutto ze złożonych ofert niepodlegających  
odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 
punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 80%. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 100 punktów. 
 

3. Ocenę całkowitą oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez wykonawcę w 
kryterium Cena – maksymalna ocena to 100 pkt. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert otrzymały taką samą ocenę w kryterium Cena, Zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. 
 

XX PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  
 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotycząca niniejszego 
zamówienia stanowią załącznik nr 8 do SWZ. 
 

 

XXIX ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
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XXX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający żąda  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
zasadach określonych w części XXXI SWZ. 

3. Zamawiający żąda, aby przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawił kosztorys 
ofertowy w formie uproszczonej na podstawie, którego dokonał obliczenia ceny oferty. 
Kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie ofertowym będą wykorzystane 
do obliczenia wartości robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, których 
wykonanie będzie wynikało ze zmian dokonanych na podstawie postanowień umowy. 
 

XXXI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % ceny oferty. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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.20 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy 61 1020 1026 0000 1402 0234 9850 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 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. 

 
20 Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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8.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 
Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 
obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

12. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 
którym dokonuje zapłaty faktury. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia 
nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

14. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

16. Wypłata, o której mowa w ust. 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

17. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

18. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

19. Kwota, o której mowa w ust. 18, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

20. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w SWZ. 

 

XXXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

 

1. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej zwanej „Izbą”. 
3. 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. 
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4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, jeżeli 
przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej21, 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
wyniku postępowania,  

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9.  Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 
albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który 
nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany 
do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych; 
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 
oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
12) wykaz załączników. 

9) Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; 
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

 
21 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
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10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby22, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
13. 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 Pzp23, 
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. 
 

XXXIII TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 

3, 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.24 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
 

XXXIV UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty albo wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 
2) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3 Pzp, art. 249 Pzp i art. 250 ust. 2 
Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

 
22 Art. 519. 1. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2, oraz po 
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 518 ust. 1, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie 
postanowienia. 
2. Odwołanie zwrócone nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. 
3. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia. 
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się, w przypadku niezachowania warunków formalnych odwołania lub braku 
pełnomocnictwa, stwierdzonych przez skład orzekający. Kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi 
orzekającemu. 
23 Jw. 
24 albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
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4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 263 Pzp. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem 
terminu do składania  ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w 
części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub zostali zaproszeni do negocjacji – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 
postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

XXXV OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

 
         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, w Muzeum wyznaczony został Inspektor Ochrony   

     Danych, kontakt:  iod@pma.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym – oznaczenie postępowania: TP/4/2022 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Pzp, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
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sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres 
niezbędny do dochodzenia roszczeń; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
 dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych  
      osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
 przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  
      mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
      gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  
      dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
 osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
 osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych    

          osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, 
10) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem, 

11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 
rozporządzenia RODO25, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 
 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą. 
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 

 
 

XXXVI ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 
 

25 Art.10 RODO Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych 
środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 zgodności przetwarzania z prawem ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod 
nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego 
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry 
wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych. 
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1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów 
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

5. Wykazy doświadczenia i osób 
6. Formularz oferty dodatkowej 
7. Opis przedmiotu zamówienia 
8. Projektowane postanowienia umowy 


