
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

          TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104 
tel. 071 325-33-38, 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi 

art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. 

Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, 

obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków i uzyskaniem 

decyzji o dopuszczeniu budynków do użytkowania oraz robotami towarzyszącymi. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 

Nr postępowania: ZZP.360.2.2021  

 

 

ZATWIERDZAM: 

 
Zarząd TBS Wrocław Sp. z o.o. 

 

 

Wrocław, 16.04. 2021 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa :    Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 

Adres :    51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104 

Numer telefonu:  48   71   325 33 38 

Strona internetowa:  www.tbs-wroclaw.com.pl 

Godziny urzędowania:  7:30 – 15:30 

Strona prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: http://www.tbs-

wroclaw.com.pl/ogloszenia-przetargow/  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na wskazanej powyżej stronie zostanie umieszczona Specyfikacja 

Warunków Zamówienia oraz będą udzielanie odpowiedzi na pytania. 

 

Identyfikator postępowania (konieczne do złożenia oferty za pomocą MiniPortalu) dostępny w Informacji 

dodatkowej do SWZ. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą 51-146 Wrocław, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104. 

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym może się Pani/Pan kontaktować 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

http://www.tbs-wroclaw.com.pl/ogloszenia-przetargow/
http://www.tbs-wroclaw.com.pl/ogloszenia-przetargow/
mailto:bezp.info@gmail.com


a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania 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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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 RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą 

p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2.  Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p. 



3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 

PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentu JEDZ wraz z ofertą 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Kontakt z upoważnioną osobą możliwy jest za pośrednictwem skrzynki ePUAP, MiniPortalu lub za 

pośrednictwem, e-maila: lesnicaIX_przetarg@tbs-wroclaw.com.pl  

7. Zamawiający dopuszcza udziału w wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza udział w wizji 

lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. W celu udziału w wizji lokalnej 

wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia udziału w formie wiadomości na adres email w 

ust.6, w postaci listy nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna 

zostanie przeprowadzona nie później niż w 14 dni od upublicznienia ogłoszenia, jeżeli 

Wykonawcy wskażą chęć udziału. Osoby, które przybędą na wizję lokalna zobowiązane są 

posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ, a w 

trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ 

8. Zamawiający zgodnie z art. 95 Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowe zasady 

zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SWZ- Wzór umowy. 

9. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.  

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej lesnicaIX_przetarg@tbs-

wroclaw.com.pl 

11. „ Zamawiający na podstawie art. 257 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania, jeżeli w sytuacji nieprzyznania zamawiającemu środków finansowych, które 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, pochodzących z rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Funduszu Dopłat realizowanego za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu 

dofinansowania zostanie przekazana Zamawiającemu nie później niż do dnia 10.09.2021” 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlanych polegających na : 

a) budowie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania inwestycyjnego Leśnica IX we Wrocławiu 

przy ulicy Dolnobrzeskiej, na działce nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica wraz ze sporządzeniem 

charakterystyki energetycznej budynków, uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie budynków.   

b) budowie odcinka ulicy Błońskiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, 

oświetleniem drogowym, kanalizacją MKT i zielenią oraz budowa odcinka kanalizacji 

deszczowej w obszarze skrzyżowania ulic Marszowickiej  i Uraskiej wraz z przebudową 

odcinka istniejącego rowu melioracyjnego B-10, a także uzyskanie decyzji koniecznej do 

dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co oznacza, że jeśli 

zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego 

pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie 

procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. 

c) wykonanie nasadzeń na poniższych terenach wraz z pielęgnacją w ramach okresu gwarancji 

zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz Załącznikiem nr 7 do SWZ Wzorem umowy.  

2.  Parametry techniczne zabudowy mieszkaniowej 

1 Ilość budynków              12 

2 Powierzchnia użytkowa ogółem 15 562,74 m2 

3 Powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem 14 898,81 m2 

4 Ilość mieszkań na wynajem 301 

5 Powierzchnia użytkowa lokali usługowych (10 szt.) 663,93 m2 

6 Powierzchnia zabudowy 7852  m2 

7 Kubatura budynków 76 176,81 

m3 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa nw. dokumentacja projektowa: 

a) w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dokumentacja projektowa podstawowa  

autorstwa An Archi Group sp z o o. z siedzibą w Gliwicach rzy ul. Chorzowskiej 64 oraz 

dokumentacja zamienna autorstwa ATD Architekci s.c.  M. Szydłowski i J. Król,  50-320 

Wrocław, ul. Oleśnicka 15B, oraz projektami zieleni sporządzonymi przez firmę Zieleń wokół 

Nas Sp. z o. o. Aleksander Lorenz, ul. Śnieżna 32a we Wrocławiu, stanowiąca Załącznik nr 8 

do SWZ, w tym:  

1) Projekt budowlany podstawowy zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia  nr 

1262/13 z dnia         21.03.2013 r. r. udzielającą pozwolenia na budowę, 

2) Projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 758/15 z 

dnia 18.02.2015 r. udzielającą pozwolenia na budowę, 



3)  Projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 

2965/2020 z dnia 28.07.2020 r. udzielającą pozwolenia na budowę, 

4) Wykaz decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień niezbędnych do określenia 

zakresu realizacji przedsięwzięcia  

5) Dokumentacja geologiczno – inżynierska z elementami hydrologii z rozpoznania 

podłoża działek nr 3/5, 3/6, 5/3, 6/2, 11/2, 16/3, 17/1, 24/1 (AM-5 i AM-8, obręb 

Leśnica) w rejonie ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu, przewidzianych pod budowę 

osiedla domów wielorodzinnych dla czterech zadań inwestycyjnych Leśnica 

VI,VII,VIII,IX. 

6) Projekt zagospodarowania terenu, projekt zagospodarowania wodami opadowymi. 

7) Projekt architektoniczno - budowlany 

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.15 

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.16  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.17  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.18 

- PW projek architektoniczno – budowlany bud.19 

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.20a  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.20b  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.21a  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.21b  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.23 

-PW projekt architektoniczno – budowlany bud.24  

- PW projekt architektoniczno – budowlany bud.25  

- PW projekt architektoniczno – budowlany_ detale 

8)  Projekt wykonawczy konstrukcja 

- PW konstrukcja_ rysunki zbrojeniowe konstrukcji 

- PW konstrukcja_ rysunki zestawcze konstrukcji 

- PW konstrukcja_ rysunki schodów prefabrykowanych 

9) Projekt wykonawczy branży sanitarnej 

- PW branża sanitarna – bud. 15,16,17,18,19,20a  

- PW branża sanitarna – bud. 20b, 21a, 21b, 23,24,25 

- PW branża sanitarna – projekt przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, projekt 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, projekt instalacji zewnętrznych oraz 

przyłącza kanalizacji deszczowej, zarurowanie rowu. 

10) Projekt wykonawczy branży elektrycznej 

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 15  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 16  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 17 



 -PW instalacje elektryczne – budynek nr 18  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 19  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 20a  

                                            -  PW instalacje elektryczne – budynek nr 20b  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 21a  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 21b  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 23  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 24  

- PW instalacje elektryczne – budynek nr 25 + instalacje elektryczne zewnętrzne. 

11) PW branża drogowa 

12) Projekt organizacji ruchu docelowego. 

13) Projekty organizacji ruchu zastępczego na czas budowy  przyłączy instalacyjnych w 

ulicach Dolnobrzeskiej i Marszowickiej (podstawowy +zamienny) 

14)  Projekt organizacji ruchu na czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

15) Projekt zamienny zieleni dla osiedla Leśnica IX przy ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu. 

16) Mapa do celów projektowych 

17) Operat wodnoprawny 

18) STWiOR – architektura, konstrukcja. 

19)  STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 15 

20) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 16  

21) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 17  

22)  STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 18  

23) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 19  

24) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 20a  

25)  STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 20b  

26)  STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 21a  

27)  STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 21b  

28) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 23  

29) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 24  

30) STWiOR – instalacje elektryczne budynek nr 25 + instalacje elektryczne zewnętrzne. 

31) STWiOR – branża drogowa 

32) STWiOR – instalacja centralnego ogrzewania 

33) STWiOR – kotłownia i instalacja gazowa 

34) STWiOR – sieć wodociągowo – kanalizacyjna wraz z przyłączami, sieć cieplna wraz z 

przyłączami, wewnętrzna instalacja wodociągowo – kanalizacyjna.  

b) w zakresie budowy odcinka ulicy Błońskiej oraz przebudowy odcinka rowu melioracyjnego 

dokumentacja projektowa podstawowa  autorstwa pracownię projektową Besko s.c. Elżbieta i 

Bogdan Stawarko, 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 oraz  projektem zamiennym, 



sporządzonym przez Pracownię projektową ATD Architekci s.c.  M. Szydłowski i J. Król,  50-320 

Wrocław, ul. Oleśnicka 15B oraz projektami zieleni sporządzonymi przez firmę Zieleń wokół Nas 

Sp. z o. o. Aleksander Lorenz, ul. Śnieżna 32a we Wrocławiu , stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ, 

w tym:  

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Projekt budowlany podstawowy zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia  nr 

915/2013 z dnia 01.03.2013 r. udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

– rozpatrywać w zakresie przedmiotu zamówienia, 

3) Projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1967/2020 

z dnia 29.05.2020 r. udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

4) Projekt wykonawczy – branża drogowa, 

5) Projekt wykonawczy – branża sanitarna - odwodnienie odcinka ulicy Błońskiej, budowa 

odcinka sieci wodociągowej w ulicy Błońskiej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej  w 

rejonie skrzyżowania ulic Marszowickiej i Uraskiej, przebudowa odcinka istniejącego 

rowu melioracyjnego B-10, 

6) Projekt wykonawczy – branża elektryczna - instalacja oświetlenia drogowego i 

kanalizacji teletechnicznej MKT, 

7) Projekt wykonawczy – zieleń, 

8) Projekt wykonawczy – organizacja ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni po  

robotach rozkopowych, 

9) Projekt wykonawczy – organizacja ruchu docelowego,   

10)Projekt nasadzeń kompensacyjnych w Parku Leśnickim autorstwa firmy Zieleń Wokół 

Nas Sp. z o. o. , 54-043 Wrocław, ul. Śnieżna 32A,  

11) Projekt nasadzeń kompensacyjnych na terenie dz. nr 3/6, AM-8, obręb Leśnica (Leśnica 

VIII), autorstwa firmy Zieleń Wokół Nas Sp. z o. o. , 54-043 Wrocław, ul. Śnieżna 32A. 

12) Operat wodnoprawny 

13)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa 

14) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna 

15)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna, 

zieleń. 

- wymienione w pkt a i b dokumenty stanowią Załącznik nr 8.1 do SWZ 

 

4.    Wszystkie wyroby i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza    

Wykonawca. Wszystkie wyroby i materiały, które zastosuje Wykonawca muszą : 

a) być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 

2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych  i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 



kwietnia 2011 r.)   i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP, 

b) nadawać się do zastosowania i gwarantować odpowiednią jakość robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania 

obiektu budowlanego, 

5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót w zgodzie z dokumentacją projektową i STWiOR, zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach, o których mowa wyżej oraz będą zgodne 

pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (w szczególności: wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcji); 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV  45211340-4  - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

CPV  45111291-4  - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV  45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                             odprowadzania   ścieków 

CPV  45233140-2 – Roboty drogowe 

 CPV  45231400-9 – Roboty w zakresie budowy linii energetycznych 

7. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Ze względu na charakter zamówienia, w szczególności fakt,że sposób wykonania robót 

budowlanych oraz zakres prac jest ze sobą ściśle związany, a podział zamówienia na Etapy lub części 

powodował by zagrożenia realizacji procesu budowlanego. W szczególności uwzględniając fakt, że taki podział 

groziłby ograniczeniem konkurencji albo  – nadmiernymi trudnościami technicznymi,  nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia, oraz potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p. 

10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. 

V. PODWYKONAWSTWO 

 



1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o 

ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. 

2.  Termin realizacji zamówienia: 23 m-ce od dnia zawarcia umowy 

3.  Szczegółowy termin wykonania poszczególnych czynności został zawarty w § 3 Wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 

określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych 

2)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co naj-mniej 3 000 

000 złotych; 

3) osiągnął roczny przychód ze sprzedaży w każdym roku w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za pełne lata obrotowe , w wysokości nie mniejszej niż 40 

000 000  złotych,  

4)  osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych wskaźnik płynności, liczony jako aktywa 

obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, na poziomie nie niższym niż 0,8 



- wskazane w pkt 1 – 3 muszą zostać spełnione łącznie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie 

warunki wskazane powyżej podlegają sumowaniu.  

- w zakresie pkt 4) każdy z wykonawców zobowiązany jest wykazać wskaźnik płynności samodzielnie.  

Uwaga! Za ostatnie 3 lata obrotowe należy rozumieć dane z 3 ostatnich zatwierdzonych sprawozdań 

finansowych Spółki, jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do ich zatwierdzania zgodnie z przepisami prawa. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył, 2 zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, remoncie 

budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub 

użyteczności publicznej (zdefiniowane w § 3, pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - Dz.U. z 2019, poz. 1065 ze zm.) wraz z przyłączeniem do sieci miejskich i 

zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej ogółem nie mniejszej niż 10 000 m2 każde 

oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie należycie 

2) dysponuje:  

a. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiada 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót budowlanych na 

obiekcie kubaturowym zabudowy mieszkaniowej o kubaturze nie mniejszej niż 

50 000m3  

b. kierownikiem robót  w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

c. kierownikiem robót  w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

d. Osobą do pełnienia funkcji koordynatora ds. zieleni posiadającego uprawnienia 

wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

282 ze zm.) spełniającą następujące wymagania mgr inż. Architekt krajobrazu lub 

inżynier architekt krajobrazu z udokumentowanym 3 – letnim stażem pracy w terenach 

zieleni,  lub - mgr inż. ogrodnik lub inżynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim 

stażem pracy w terenach zieleni,  lub - technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu 

z udokumentowanym 8 letnim stażem pracy w terenach zieleni, lub - osoba z 

wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych z udokumentowanym 5 letnim 

stażem pracy w terenach zieleni 

 



każda z osób wskazanych w pkt a – c legitymować się powinna legitymować się (wymaganie do 

spełnienia łącznie): 

1) uprawnieniem do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/kierownika robót, bez 

ograniczeń,  

2) co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim 

kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, 

 

Uwaga! Dopuszcza się aby samodzielne funkcje kierownika robót określone w pkt. B i C mogła 

pełnić ta sama osoba. 

3. Ocena spełnienia przez osobę wymogów określonych powyżej zostanie dokonana z uwzględnieniem ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) – art. 104. Osoby, które przed dniem 

wejścia w życie ww. ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie po-siadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać 

zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie 

z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 

1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 

65). 

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku 

Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja 

przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 

do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 

Wykonawców. 

6.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 



1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7-10 p.z.p., tj.: 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

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

że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) 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; 

c) 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; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

e) 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; 

f) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

g) 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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub 

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 -10 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w 

art. 110 ust. 2 p.z.p.  tj. 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 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.  

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z 

wykonawców.  

5. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany również dla tych 

podmiotów. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 

składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje 

zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 



2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można 

znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą 

serwisu dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do 

SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam 

instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca 

nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II 

Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 

załącznik nr 4 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 

opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/


opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

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

spłat tych należności 

5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 

pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.  - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  

6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem. 

7) 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 wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wzór Wykazu stanowi Załącznik 

nr 5 do SWZ; 

8) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem zakresu wykonywanych 

przez nich czynności, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ. 

9) Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również 

odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w 

szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 



obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w zakresie potwierdzenia 

warunku dot. zdolności finansowej, 

10) 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 o wysokości środków nie mniejszej niż 3 000 000 

złotych  

11) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt  3, 4 i 6, składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa 

informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego 

beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4. 

6. 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 

wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 



którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 r. poz. 2415; 

zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy 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. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

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. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą 

okoliczność; 

2) 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, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3) 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. 

4) 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. Wykonawca nie 

może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 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. 

 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych 

podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na 

zdolności innych podmiotów); 

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów 

oświadczenia i dokumenty tam wskazane tj. dokumenty wskazane w pkt 1-6  Rozdziału IX ust. 3 SWZ 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci 

elektronicznej. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego 

adres należy wpisać w Formularzu oferty.  

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie 

pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.  

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta tj. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. 



Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego 

przedstawiciela. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 

oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 9 do SWZ. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 

dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - z zastrzeżeniem, 

iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)  mogą zostać 

przekazane wyłącznie za pomocą MiniPortalu.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Adam Bulkowski email: 

lesnicaIX_przetarg@tbs-wroclaw.com.pl  

3. 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: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. 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 oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. 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. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
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8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują ̨ się̨ numerem 

ogłoszenia (TED lub ID postepowania).  

9. Zamawiający może również ̇ komunikować się z Wykonawcami za pomocą ̨ poczty elektronicznej, email 

lesnicaIX_przetarg@tbs-wroclaw.com.pl 

10. Dokumenty elektroniczne, składane są ̨ przez Wykonawcę̨ za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również ̇ możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą ̨ poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.13 Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 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). 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w 

terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 

zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 

terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ 

oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.1. do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

5) Treść oferty stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik 

nr 1.1. do SWZ – nie złożenie wskazanych i uzupełnionych Załączników stanowi o 

niezgodności oferty z SWZ. 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. 5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

7. Wykonawca składa ofertę/ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 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, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

10. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają ̨ 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

12. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia formie elektronicznej, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę̨.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/


13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również ̇ na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji uz ̇ytkownika” dostępnej na miniPortalu  

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

oferty. 

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

18. Wskazane jest, aby pliki, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnice przedsiębiorstwa zostały złożone w osobnym wyznaczonym do tego miejscu na platformie. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca 

się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnianie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowienie art. 18 ust.3 Pzp. 

19. Oferta i oświadczenia mogą być wycofane i złożone ponownie przed upływem wyznaczonego terminu 

składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów. 

20. Przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego: do Wykonawcy wyjdzie email informujący, że 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia dokumentów lub do złożenia wyjaśnienia we 

wskazanym terminie. W celu zapoznania się z treścią wezwania plik należy pobrać a uzupełnienie przekazać 

zgodnie z instrukcją. Wykonawca zobowiązany jest śledzić wszystkie komunikaty pojawiające się oraz 

wiadomości przychodzące z platformy MiniPortal za pomocą skrzynki ePUAP. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. Dodatkowo dołącza Załącznik nr 1.1. do SWZ uzupełniony zgodnie z ust. 2. 

2. Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej zobowiązany jest wyliczyć ją zgodnie z Formularzem 

cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1. do SWZ. W ramach którego zobowiązany jest dokonać wyceny 

ryczałtowej ceny ofertowej poszczególnych pozycji wskazanych przez Zamawiającego jako elementów 

składowych ceny ofertowej. W cenie ofertowej za pomocą wskazanych przez Zamawiającego pozycji 



ryczałtowych należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych 

parametrów technologiczno-użytkowych oraz celu przedsięwzięcia szczegółowo opisanego w SWZ oraz 

Załączniku nr 8 i 8.1 do SWZ,  nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub 

zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę  w odniesieniu do 

wszystkich pozycji w  zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac 

opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o 

ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić 

pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące 

określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W zestawieniu 

kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie 

cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach 

bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są 

dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych 

płatności przejściowych oraz po wycenie zmian. Wskazane pozycje zawierają istotne z punktu widzenia 

Zamawiającego elementy wyceny, ale nie są wszystkimi pozycjami kosztowymi, które zobowiązany jest 

skalkulować Wykonawca.  

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty 

robót przygotowawczych, wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, 

koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się 

podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być 

zidentyfikowane. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym 

w dokumentacji projektowej oraz wzorem umowy.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 



Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 300 000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe o numerze 49 1130 1033 0400 0000 

0021 1633 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania ZPP.360.2.2021 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: TBS Wrocław sp. z o.o. 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 



7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 

22.08.2021 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o 

którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 

mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Miniportal do dnia 24.05 2021 r. do godziny 12:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na MiniPortalu 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 12:15 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Miniportalu. W przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 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. 

 



XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert : 

a) Cena (C) - waga kryterium 80%; 

b) Gwarancja jakości (G) - waga kryterium 10%; 

c) Doświadczenie Kierownika budowy (B) – waga kryterium 10% 

2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 80%: 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 80% 

            

  cena oferty ocenianej brutto 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

3. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G)- waga 10%: 

 

1) Kryterium stanowi Okres gwarancji jakości wykonania prac i robót budowlanych, liczony w pełnych 

miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Maksymalna liczba punktów przyznana 

we wskazanym kryterium to 10 pkt 

2) Punktacja będzie przyznana według poniższego wzoru: 

 

Gwarancja z oferty ocenianej  

G = --------------------------------------------------------------------------------   x 100 pkt x 10% 

 Najdłuższa z zaoferowanych gwarancji (max 250 miesiące) 

 

3) Podstawą przyznania punktów w kryterium "gwarancja jakości" dla wykonananych prac i robót 

budowalnych będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Najkrótszy z okresów gwarancji jaki może być zaoferowany 

wynosi 60 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę krótszego okresu będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 250 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów 

oceny ofert wartości 250 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji 

deklarowany przez wykonawcę.  



4. Zasady oceny ofert w kryterium Doświadczenie kierownika budowy (B) - waga 10%:  

ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (max. 10 

pkt), w zależności od liczby budów, na którym wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty osoba 

pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacjach obiektów kubaturowych zabudowy mieszkaniowej o 

kubaturze nie mniejszej niż 50.000 m3, (ocena dotyczy osoby wykazywanej jako spełniającej warunek 

udziału, o którym mowa w dziale VII pkt 4 lit. 2a) SWZ) ponad minimum wskazane w SWZ, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj.: 

i. pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika budowy obiektu kubaturowego zabudowy 

mieszkaniowej o kubaturze nie mniejszej niż 50.000 m3  – ofercie Wykonawcy zostanie 

przyznanych – 5 punktów, 

ii. pełnił co najmniej trzy razy w funkcji kierownika budowy obiektu budowlanego zabudowy 

mieszkaniowej o kubaturze nie mniejszej niż 50.000 m3 – ofercie Wykonawcy zostanie przyznanych 

– 10 punktów. 

4.1. Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy punkty za doświadczenie w wykonaniu maksymalnie 7 

różnych budów.  

4.2. Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że informacje w zakresie niniejszego kryterium nie podlegają 

wyjaśnieniom ani uzupełnieniu na podstawie art. 128 Ustawy PZP 

4.3. Nie wskazanie przez Wykonawcę osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy w Formularzu 

oferty nie stanowi o niezgodności oferty z SWZ, wskazana pozycja na etapie składania ofert jest 

jedynie elementem uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny 

oferty.  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po 

zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

9.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 



1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

2. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający informuje, że 

przedmiotowa inwestycja finansowana jest przez instrumenty kredytowe realizowane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, gdzie Zamawiający zobowiązał się osiągnięcia określonych celów i zapewnieniu 

efektu końcowego w postaci realizacji inwestycji, w związku z powyższym ryzyka związane z 

przedsięwzięciem są związane z opóźnieniami procesu inwestycyjnego realizowanym przez Wykonawcę w 

postaci standardowych ryzyk budowalnych, co uniemożliwi rozliczenie transz środków w zakładanym przez 

Zamawiającego czasie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w : 

1/ pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, w Banku Gospodarstwa Krajowego nr  49 1130 1033 0400 

0000 0021 1633; 

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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. 

3. Zwraca się uwagę, że przyjmowane będą przez Zamawiającego tylko dokumenty ubezpieczeniowe lub 

bankowe wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, wnoszone jako zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, które będą zawierać zapisy: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.  



4. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z pkt. 3 powyżej lub zawierającej inne zastrzeżenia, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Należy uzgodnić 

treść gwarancji z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności (przedłużenie terminu realizacji umowy) do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. 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. 

7. 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 poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata o której mowa w pkt. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

XXI INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. 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; 



4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

12.  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 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

13.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1.1. Formularz wyceny 

Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF 

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 



Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 p.z.p. 

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy 

  Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

  Załącznik nr 8.1. Dokumentacja projektowa oraz decyzje wskazane w Rozdziale II pkt 3 SWZ 

Załącznik nr 9 – Podział zadań między konsorcjantów 

Załącznik nr 10 – Wykaz osób  

 


