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Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią:

Załącznik nr 1:

Formularz oferty

Załącznik nr 2:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4:

Przedmiar robót

Załącznik nr 5:

Dokumentacja projektowa
Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Decyzja pozwolenie na budowę

3

Zamawiający:
adres:
telefon:
REGON:
NIP:
adres poczty elektronicznej:

Gmina Skąpe
66-213 Skąpe, Skąpe 65
(68) 341 92 12
970770505
927 14 00 236
sekretariat@skape.pl

Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”
 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na
której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:
https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
 Skrytka ePUAP: /skape/skrytka_ESP
 Strona internetowa do komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcami:
miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
 ID postępowania - miniPortal: 9e2ed554-2f51-4b86-8a50-9cc60369c073
 Niniejsza SWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi
uzupełnieniami/zmianami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania
oferty. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość
umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania,
dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień,
albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych
dokumentów odpowiada wykonawca.
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować zadanie pn. „Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn”,
w części dotyczącej remontu dachu. Budynek zlokalizowany jest na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/1, obręb 0011 Radoszyn i wpisany
jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, pod numerem L-609/A.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót
zatwierdzone decyzją Starosty Świebodzińskiego nr 180/2020 z dnia 29.06.2020 r.
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
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1.3. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z warunkami konserwatora zabytków
określonymi w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr
ZN.5142.9.2021 [mSką] z dnia 24.05.2021 r.
1.4. Zakres robót w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie robót
budowlanych oraz prac konserwatorskich niezbędnych z uwagi na zagrożenie
zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem budynku, polegających m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowli przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
poprzez przełożenie istniejącej dachówki wraz z uzupełnieniem ubytków,
b) wymianie i/lub uzupełnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby
dachowej,
c) uzupełnieniu ubytków w ścianach,
d) uzupełnieniu brakującego słupa,
e) usunięcia z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów,
f) wykonaniu nowego zadaszenia nad zakrystią.
1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego zabezpieczenia
stolarki drzwiowej i okiennej.
1.6. W przypadku używania materiałów nie pochodzących z rozbiórki remontowanego
kościoła lub innego obiektu historycznego Wykonawca zrealizuje roboty z nowych
materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i
ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów
(również pochodzących z rozbiórki innych obiektów historycznych) wykorzystanych do
realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z
obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz muszą być zgodne z zaleceniami i wytycznymi konserwatora
zabytków.
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych
oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę
materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem
określonych materiałów i urządzeń.
1.8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z następujących źródeł:
a) środki budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) środki budżetu Województwa Lubuskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do zatrudniania osób
wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w ppkt.
1, w tym: murarzy, dekarzy, kierowców, wyłącznie na podstawie umów o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.

5

4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Skutkowałoby
wzrostem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac z uwagi na zwiększenie
kosztów po stronie wykonawców. Mogłoby wywołać nadmierne trudności techniczne oraz
potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących zamówienie w
jednym, małym obiekcie, co w konsekwencji mogłoby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie
ogranicza konkurencyjności.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i
dołączania katalogów elektronicznych.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
 45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych
 45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
 45261211-6
Kładzenie płytek dachowych
 45000000-7
Roboty budowlane
 45262500-6
Roboty murarskie i murowe
II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy - w zależności od terminu
określonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia podpisania
umowy.
III INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ i sposobie komunikowania,
przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: /skape/skrytka_ESP
c) poczta elektroniczna: sekretariat@skape.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
2. „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu
miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl) oraz w warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”
wynosi 150 MB.
Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Rekomendowany format danych: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695,
1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, 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, o których mowa w § 3 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.
Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty
przekazywane Zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES
(typ zewnętrzny) jak i w formacie pliku PAdES.
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W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format xml dokumentu musi
być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane.
Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi
bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W
przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku
stanowiącym dokument podpisywany.
12. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym,
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt VI), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal,
b) zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat@skape.pl,
c) dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w lit. b) adres email,
d) sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).
IV OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawnienia jest Pani Marta
Kincel-Olejnik w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek od
godz. 700 do 1500.
V TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
10.08.2021 r.
VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na
miniPortalu. Formularz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach postępowania. W formularzu oferty
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Można to uzyskać przy składaniu
wniosku o nomy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie.).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika
systemu dostępnej na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) i w całości zaszyfrowane.
Do oferty należy dołączyć wypełniony druk formularza oferty w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP) i całość zaszyfrować.
Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej
zaszyfrowania.
Opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca podpisywania ofert w postaci
elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slideraktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisacoferte-w-postaci-elektronicznej.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
W celu zmiany wcześniej złożonej oferty należy złożyć kompletną, nową, zmienioną,
podpisaną i zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę
więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego wykonawcy.
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze
zmianami) również mogą złożyć tylko jedną ofertę chyba, że wykażą, że przygotowali te
oferty niezależnie od siebie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
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10. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna):
10.1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą,
każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
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.
10.3. 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.
10.4. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 10.3. dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz
z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie –
zgodnie z obowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania
dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy.
12. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Oferta musi być podpisana elektronicznie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do
składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
14. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
VII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ - za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w ostatecznym terminie do
12.07.2021 r. do godz. 10:00.
2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
3. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
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5. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
W celu zmiany wcześniej złożonej oferty należy złożyć kompletną nową, zmienioną,
podpisaną i zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
9. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Uproszczony kosztorys ofertowy;
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert –
załącznik nr 2 do SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt VI, ppkt 10.2. i 10.4. SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt X ppkt 2.3.
SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 2.5. SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy;
6) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt XVI
ppkt 4 SWZ.
VIII OTWARCIE OFERT
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2021 r. godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
na miniPortalu.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
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6. 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 lub kosztach zawartych w ofertach.
IX PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia
okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy PZP), tj.:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1.1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, chyba że wykażą,̨ że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Zamawiający nie będzie stosował wykluczeń, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
PZP.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
X INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
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1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu
nowego, lub remoncie, przebudowie starego dachu o wartości każdej z nich nie
mniejszej niż 100 000,00 zł.
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w
tym:
a) kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego minimum 7 letnie
doświadczenie w kierowaniu budową oraz kwalifikacje, o których mowa w art.
37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), tj. osoba, która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury,
b) osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz.
282 z późn. zm.).
Powyższe kwalifikacje mogą być również wykazane łącznie przez jedną osobę.
2. Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 2.3.,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
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b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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.
2.5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
2.6. Zamawiający ocenia, 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, o których mowa w pkt X ppkt 1, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
2.7. 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.
2.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
XI INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.

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

3.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie zamawiającego,
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
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a) 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, 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 były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) 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.
XII SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone
w PLN.
Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w opisie przedmiotu
zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
projekcie umowy oraz w załączonym przedmiarze robót.
Cenę oferty należy policzyć sporządzając, na podstawie załączonego przedmiaru robót,
uproszczony kosztorys ofertowy. Po opracowaniu kosztorysu ofertowego jego wartość
netto należy przenieść do formularza oferty – załącznik nr 1. Cenę brutto należy wyliczyć
dodając do ceny ofertowej netto podatek od towarów i usług.
Cena brutto (wyliczona zgodnie z ppkt 4) nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na
inflację. Cena ta wraz z podanym w ofercie wydłużeniem okresu gwarancji oraz
skróceniem terminu wykonania robót będzie stanowić podstawę do porównania ofert i
obliczenia punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie podstawą do sporządzania kosztorysu
powykonawczego, musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót załączonego do
SWZ (załącznik nr 4 do SWZ), ilości jednostek, ceny jednostkowe netto tych pozycji (bez
podatku VAT) i wartość netto (bez podatku VAT). Jednocześnie należy wykazać, że
ewentualne krotności zawarte w przedmiarze zostały zastosowane w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym
oferta zostanie odrzucona.
Wyliczone wartości poszczególnych pozycji oraz kosztorysu ofertowego wykonawcy
muszą być wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi uwzględniać inne, nieprzewidziane składniki wpływające na ostateczną
cenę, a w szczególności koszty zakupu materiałów, transportu, załadunku, transportu i
rozładunku materiałów rozbiórkowych, wywozu oraz utylizacji śmieci i odpadów,
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania
i zabezpieczenia terenu budowy, urządzenia zaplecza terenu budowy oraz jego
utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie zrzutu ścieków, wykonania
prób, badań, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, likwidacji skutków
oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie terenu robót oraz wszelkie inne
koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
powinien uwzględnić te składniki w zastosowanych cenach jednostkowych.
Ceny jednostkowe robót pozycji kosztorysowych określone przez wykonawcę są ustalone
na okres ważności umowy i nie będą podlegać waloryzacji ze względu na inflację.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania opustów kwotowych ani procentowych od ceny
ofertowej wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca nie może modyfikować opisów pozycji w kosztorysie ofertowym
sporządzonym na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót oraz nie może
dopisywać nowych pozycji kosztorysowych.
W przypadku ofert równoważnych należy zaznaczyć w kosztorysie, które pozycje różnią
się od pozycji przedmiarowych oraz których pozycji nie ujęto z powodu innego sposobu
przedmiarowania robót równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 261 ustawy PZP.

XIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1.

Kryteria wyboru oferty:
a) cena (brutto) oferty podana w PLN - 60 %
b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy* – 25 %
*wydłużony okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być
dłuższy niż 24 miesiące ponad wymagane 36 miesięcy
c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia**– 15%
** skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia musi być
podane w pełnych dniach i nie może być dłuższe niż 15 dni.

2.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawcę, tj.:
a) najniższej ceny (brutto) oferty w PLN wg wzoru:
[(Cn : Cb) x 100 pkt] x 60 %
Cn – cena najkorzystniejszej oferty
Cb – cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60,00 pkt.
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b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy (w przedziale od 0 do 24
miesięcy), wg wzoru:
[(Gb: Gn ) x 100 pkt] x 25 %
Gb – wydłużenie okresu gwarancji oferty badanej
Gn – wydłużenie okresu gwarancji najkorzystniejszej oferty
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 25,00 pkt.
W przypadku gdy wykonawca nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji tzn. w
druku oferty – załącznik nr 1 - wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie
wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o czas dłuższy
niż dopuszczalne 24 miesiące, zamawiający jako wydłużenie okresu gwarancji uzna 24
miesiące i na podstawie tej liczby obliczy punkty.
c) skrócenie terminu zakończenia realizacji zamówienia (w przedziale od 0 do 15 dni), wg
wzoru:
[(Tb: Tn ) x 100 pkt] x 15 %
Tb – ilość dni, o które Wykonawca skróci termin realizacji zamówienia w oferty badanej
Tn – ilość dni, o które Wykonawca skróci termin realizacji zamówienia w ofercie
najkorzystniejszej
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 15,00 pkt.
W przypadku gdy wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia
tzn. w druku oferty – załącznik nr 1 - wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce,
ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero)
punktów.
W przypadku gdy wykonawca zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia
o czas dłuższy niż dopuszczalne 15 dni, zamawiający jako skrócenie terminu uzna 15
dni i na podstawie tej liczby obliczy punkty.
OCENA KOŃCOWA
3.
4.
5.

a) + b) + c)

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert.

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
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2.

3.
4.

5.

6.

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ppkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w ppkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej
oferty.
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu
kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ̇ ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postepowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
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 ona
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
4.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
4.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w ppkt 4.1.;
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4.3. 5 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia – od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej;
4.4. 5 dni – wobec czynności innych niż określone w ppkt. 4.1. - 4.3. - od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa
Izby.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc
osiemset złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w PKO BP S.A. nr 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy
złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej.
Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania
ofertą.
Przy wnoszeniu wadium wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
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9.

10.

11.
12.

13.

c) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto), na cały okres
realizacji umowy.
Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie dopuszcza
wnoszenia zabezpieczenia w częściach.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.
Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
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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14. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostanie wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. nr 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903. Warunki i
termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w
projekcie umowy.
XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca może przewidzieć wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców.
W ofercie należy wskazać, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę firm podwykonawców (jeżeli są już znani w
momencie składania oferty).
Jeżeli wykonawca w ofercie nie deklaruje uczestnictwa podwykonawców przy realizacji
zamówienia oznacza to, że nie przewiduje takiego sposobu wywiązania się z
zobowiązania. W takiej sytuacji w projekcie umowy zamieszczonym w załączniku nr 3 do
SWZ w kwestiach dotyczących podwykonawców obowiązywać będzie wykonawcę zapis
§ 6 ust. 1 (Wykonanie prac bez udziału podwykonawców).
W przypadku, gdy wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy
pomocy podwykonawców musi wykazać w ofercie zakres rzeczowy i finansowy prac jakie
wykona przy pomocy podwykonawcy. W takiej sytuacji, w projekcie umowy,
zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ, w kwestiach dotyczących podwykonawców,
obowiązywać będzie wykonawcę zapis § 6 ust. 1 (Wykonanie prac z udziałem
podwykonawców).
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może
przewidywać wynagrodzenia dla podwykonawcy, którego wartość brutto przekraczać
będzie wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy robót, przewidzianego za część
robót objętą umową o podwykonawstwo, a jeżeli części takiej nie da się wyodrębnić
na podstawie oferty wykonawcy wraz z załącznikami, nie może przewidywać
wynagrodzenia podwykonawcy, które - samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem
innych podwykonawców - prowadziłoby do przekroczenia wartości wynagrodzenia
wykonawcy, określonego w umowie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą; w
przypadku rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego, roboty winny być
zgodne z kategoriami określonymi w formularzu ofertowym wykonawcy, a stawki
jednostkowe nie mogą być wyższe, niż stawki jednostkowe określone przez
wykonawcę w formularzu ofertowym,
b) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać zasad rozliczeń, które byłyby
odmienne od zasad przyjętych w umowie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,
c) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać wykonania robót w sposób
odmienny, od przyjętego w umowie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz SWZ,
w szczególności w sposób odmienny, z wykorzystaniem innych materiałów itp.
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XVIII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA
ZMIAN W UMOWIE
1. Zamawiający - niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie
dotyczących:
1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa
będzie w przypadku:
a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót,
b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn
innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę,
użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę
przepisów prawa,
e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,
f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami,
fragmentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji
projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami lub sztuką budowlaną,
g) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na
zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem umowy,
h) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
i) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
j) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających na przedłużenie czasu
realizacji przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego, wystąpienia pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, z zachowaniem wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
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c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
3) zmiany kierownika budowy – zmiana kierownika budowy następować może na
wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; osoba proponowana na to
stanowisko musi spełniać wymagania opisane w specyfikacji warunków zamówienia,
4) zmian wynagrodzenia:
a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem
konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w projekcie,
b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w przedmiarach
robót i dokumentacji projektowej,
c) w przypadku wykonania większego zakresu robót niż określony w przedmiarach
robót i dokumentacji projektowej,
5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
6) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany
(podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z umowy, przy
czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości
podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i
Wykonawcę,
7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy,
które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji
przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie
zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego
zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie
zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni
się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy,
uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy,
względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub
doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę
dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany.
XIX KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe,
urzad@skape.pl, tel. 683419212.
b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych u Administratora listownie na adres Administratora, na adres e-mail:
iod@skape.pl lub tel. 683419213.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy;
d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej PZP);
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania
na podstawie art. 18, art. 74 PZP,
f) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami; po upływie
wskazanych powyżej terminów dokumenty zostaną zarchiwizowane zgodnie z
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
h) Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
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przechowywania, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
j) podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy PZP, a w przypadku,
złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego; niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej
oferty i jej odrzuceniem;
k) w trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn.: Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn
Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy:
ulica, nr domu, nr lokalu
kod, miejscowość
województwo, powiat
Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż powyżej wskazany)

Numer REGON
Numer NIP
Numer KRS (jeżeli dotyczy)
Numer telefonu
Adres e-mail
Skrzynka ePUAP
Numer rachunku bankowego Wykonawcy,
zgodny z rejestrem prowadzonym przez
Krajową Administrację Skarbową (KAS)
Rodzaj wykonawcy
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem,
małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem*1?
*1
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane
wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

[] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
[] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem
[] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem
[] Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
[] Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej
[] Inny rodzaj
(właściwą odpowiedź zaznaczyć)
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10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa,
które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Ofertę składam (-y) samodzielnie / w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

Nazwy i siedziby wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy).
Lider:
........................................................................................................
adres
........................................................................................................
Partnerzy:
Nazwa
........................................................................................................
adres
........................................................................................................
Nazwa
........................................................................................................
adres
........................................................................................................
Nazwa
........................................................................................................
adres
........................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum/ spółka cywilna*) jest

stanowisko:
........................................................................................................
imię i nazwisko:
........................................................................................................
tel. ..................................................................................................
e-mail:.............................................................................................

Wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług )Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z
późn. zm.)

□ Nie
□ Tak:
 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego ................
……………………………………………………………………………………………………….
 wartość towaru lub usługi objęte obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego bez kwoty podatku ..................................................

Polegam na zasobach podmiotów
udostępniających w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

□ Nie
□ Tak

28

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Skąpe dotyczącego remontu dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn,
oferujemy wykonanie zamówienia za:
a) cenę:
Wartość netto
w zł

Kwota podatku od towarów i usług
w zł

Wartość brutto
w zł

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………….……………….

b) wydłużenie okresu gwarancji:
Opis

Okres wydłużenia gwarancji podany w miesiącach
w przedziale od 0 do 24 miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji
ponad wymagane 36 miesięcy
Wydłużenie okresu gwarancji musi być podane w pełnych miesiącach i nie może być dłuższe niż 24 miesiące
ponad wymagane 36 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji tzn. wpisze „0” (zero) lub zostawi
puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol, to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o czas dłuższy niż dopuszczalne 24
miesiące, Zamawiający jako wydłużenie okresu gwarancji uzna 24 miesiące.

c) skrócenie terminu zakończenia realizacji zamówienia:
Opis

Ilość dni, o które Wykonawca skróci termin
realizacji zamówienia
w przedziale od 0 do 15 dni

Skrócenie terminu zakończenia
realizacji zamówienia
Skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia musi być podane w pełnych dniach i nie może
być dłuższe niż 15 dni.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia tzn. wpisze „0” (zero) lub
zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje skrócenia terminu realizacji zamówienia o czas dłuższy niż
dopuszczalne 15 dni, Zamawiający jako skrócenie terminu uzna 15 dni i na podstawie tej liczby obliczy punkty.

2. Oświadczam/my, że:
a) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w punkcie
V Specyfikacji Warunków Zamówienia;
b) przedmiot zamówienia zrealizujemy sami / z udziałem podwykonawców
Lp.

Nazwa (Firma) podwykonawcy

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy

(w przypadku braku zaznaczenia jakiejkolwiek opcji i braku wpisania konkretnych informacji powyższy zapis
będzie rozumiany przez zamawiającego jako realizacja przedmiotu zamówienia przez wykonawcę we
własnym zakresie, chyba, że wykonawca dołączy do oferty inny dokument z którego jasno będzie wynikać, że
zakres robót wykonywany będzie przy udziale podwykonawców);
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3.
4.
5.
6.

c) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z projektem umowy i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
d) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty;
e) w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści
zgodnej z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków
Zamówienia, w miejscu, terminie i na zasadach wskazanych przez zamawiającego.
Wadium w kwocie 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) zostało
wniesione w dniu ........................................ w formie ............................................
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez
nas wadium podlega zatrzymaniu.
W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ……………………
Oświadczam/-my, że niniejsza oferta:
- nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020
r., poz. 1913)*
- zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913). Poniżej załączam stosowne
uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*
* niepotrzebne skreślić

7. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**
**

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Oświadczam/my, pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania
o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:
1) ..............................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................
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Załącznik nr 2
 Wykonawca*
 Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*
 Podmiot udostępniający zasoby*
…………………………….……………………
………………....................................
.....................................................
………………………….………………………
……………………………………………….…
(nazwa, siedziba)

reprezentowany przez:
…………………….……………………………
……………………………………..…….……
……...............................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Skąpe, znak: BZP.271.7.2021, pn.
Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn
 oświadczam, że PODLEGAM/NIE PODLEGAM* wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy PZP
____________________________________________________________________________
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ……..… ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:*
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
 SPEŁNIAM/NIE SPEŁNIAM* warunek udziału w postępowaniu określony przez
zamawiającego w pkt X SWZ, dotyczący wiedzy i doświadczenia
 SPEŁNIAM/NIE SPEŁNIAM* warunek udziału w postępowaniu określony przez
zamawiającego w pkt X SWZ, dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
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Załącznik nr 3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - PROJEKT UMOWY
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Załącznik nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

33

Załącznik nr 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
DECYZJA POZWOLENIE NA BUDOWĘ

