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I Informacje o Zamawiającym  

1. Zamawiający: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Toruńska 30/1 82-500 
Kwidzyn 

2. Dane kontaktowe: 
1) numer telefonu +48 55 262 4470 
2) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 
3) adres poczty elektronicznej: info@tbs.kwidzyn.pl 
4) adres strony internetowej Zamawiającego: www.tbs.kwidzyn.pl 

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
http://tbskwidzyn.multibip.pl/category/aktualne5053/   

II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 
negocjacji. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”, zastosowanie mają przepisy Pzp oraz aktów wykonawczych do Pzp. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w 
art. 3 Pzp. 

III Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji i remont balkonów w  budynku mieszkalnym  
wielorodzinnym  przy ul. Sokolej 11  w Kwidzynie.  

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Piastowskie. Jest to budynek trzyklatkowy , 3 
kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z dachem z płyt korytkowych pokryty papą 
termozgrzewalną. Dach nad balkonami i klatką schodowa konstrukcji drewnianej 
pokryty blachodachówką na łatach drewnianych   Obecnie elewacja jest docieplona i 
pokryta tynkiem cienkowarstwowym nakrapianym. Roboty polegały będą na : 
1. Remont elewacji : 
- umyciu elewacji 
- uzupełnieniu ewentualnych ubytków tynku -zagruntowaniu podłoża 
- malowaniu elewacji farbami silikonowymi lub  ceramicznymi odpornymi na glony i 
porosty 
- założenie  płytek klinkierowych na cokole, cokole wiatrołapów i ścianach frontowych  
klatek schodowych na   siatce z włókna szklanego. 
- przygotowanie do malowania i malowanie spodów płyt balkonowych i okapów 
betonowych oraz  ścian tynkowanych od strony dachu.  
 - malowanie podbitki  drewnianej 
2. Remont balkonów 
-zerwaniu popękanej posadzki na płytach balkonowych  
-rozebranie obróbek blacharskich  
-wykonaniu nowej warstwy spadkowej z betonu min. 1,5% ( od 3 do 5 cm) 
-izolacja szlamami mineralnymi z wklejeniem taśmy uszczelniającej w strefie 
przyściennej  
-montaż   profili  okapowych systemowych , 

mailto:info@tbs.kwidzyn.pl
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-położeniu płytek terakotowych na elastycznej mrozoodpornej zaprawie wraz z 
cokolikami  
3. Wymiana  balustrad : 
-odcięcie profili  pionowych i poziomych  
-montaż balustrad zgodnie z załączonym  rysunkiem 
4. Uzupełnienie tynku i malowanie kominów ponad dachem  
5. Wymiana części parapetów okiennych  
6. Docieplenie stropodachu włóknem celulozowym 
 

5. Integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 
1) STWiORB 
2) Dokumentacja projektowa 

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, 
jeżeli są już znani. 

7. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 
materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów 
technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz 
nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować 
jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach 
przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Dokumentacja techniczna została sporządzona z uwzględnieniem wymagań w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników. 

9. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty 
techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 

IV Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się następująco:  
 120 dni do dnia podpisania umowy,   

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w 
projektowanym postanowieniu umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

V Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

VI Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i niniejszej SWZ.  

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. 
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na malowaniu 
elewacji lub remoncie balkonów lub ociepleniu budynków wraz z wyprawą tynkarską  
wartości min. 200 000,00 zł brutto każda z robót. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 
o którym mowa wyżej zostanie spełniony, jeśli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek 
samodzielnie. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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. 

VII Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 
ustawy Pzp. z zastrzeżeniem art. 110 ustawy Pzp.   

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 
oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
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spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
1) 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 zamówienia, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy; 

3) jeżeli 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; 

4) 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; 

5) który bezprawnie wpłynął lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

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

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, 
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które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

VIII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
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 3 do SWZ; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami 
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 4 do 
SWZ; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność;  

8. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
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konkursie. 

IX Poleganie Wykonawcy na zdolnościach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych,  

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

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2 powinien 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby,  
2) sposób o okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

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

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

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1. 

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

X Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego 
(art. 58 ust. 1 Pzp).  

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.  

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego każdy z Wykonawców musi wykazać, że:  

1) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania,  
2) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,  
3) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i zrealizują usługi, do których realizacji 
te uprawnienia są wymagane.  
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do 
oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących 
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów.  

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

8. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp – szczególnych, obiektywnie 
uzasadnionych, sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, uzasadnionych charakterem 
zamówienia oraz proporcjonalnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie Pzp, 
w szczególności w przepisach art. 117 ust. 1 i 2 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ. 

9. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 58 ust. 4 Pzp – wymagań związanych z realizacją 
zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to 
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.  

XI Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem 
platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://sidaspzp.pl/ 

12. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
info@tbs.kwidzyn.pl (nie dotyczy składania ofert). 

13. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP ( https://sidaspzp.pl/ ). 
Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest pod adresem: 
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf 

14. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji 
postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje 
się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. 
Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, 
określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. 

15. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców 
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf . Sposób 
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.  

16. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje 
warunki korzystania z platformy zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania 
z platformy zakupowej SIDAS PZP  https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-
PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy, przestrzegać 

https://sidaspzp.pl/
mailto:info@tbs.kwidzyn.pl
https://sidaspzp.pl/
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf
https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf
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postanowień Regulaminu korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP oraz instrukcji 
użytkowania platformy dla Wykonawców https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-
a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za 
pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP wynosi 50 MB. Formaty plików 
wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. 

17. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń 
elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci 
papierowej, przyjmuje się datę ich wpływu na serwer platformy zakupowej SIDAS PZP. 

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej 
SIDAS PZP z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w 
terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu 
składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

19. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
zakupowej w zakładce „komunikacja”. 

20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów 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. 

21. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

22. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić 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 zamówienia odpowiada Wykonawca. 

 

XII Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną 
procedurą, jest Janusz Barganowski  , e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl 

XIII Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy SIDAS PZP, podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

2. Ofertę składa się na Formularzy ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 
2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
mailto:info@tbs.kwidzyn.pl
http://platformazakupowa.pl/
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dowodowe; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy, zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie Podwykonawcy o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 
Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ (jeżeli dotyczy) – 
Załącznik nr 5 do SWZ; 

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) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone 
pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy; 

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli ofertę składają 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które 
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 - Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.  

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 2 pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 2 do 
SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 

6. 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. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone 
przez upełnomocnionego. 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany 
jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych 
klauzulą informacji. 

8. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu 
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za 
pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.  

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 
12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: 
1) .zip 
2) .7Z 

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

XIV Sposób i termin składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2022 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny 
czas (10.00.) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp. 
4. Wykonawca, za pośrednictwem PLATFORMY SIDAS PZP może przed upływem terminu  

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf. Sposób 
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.  
Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 

XV Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 6 000,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust.1 

SWZ 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 Pzp.  

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 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: banku PKO, nr: 77 1020 1778 0000 2101 0002 6393 – z adnotacją: „Wadium – 
Nr sprawy: ZP-1/2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za 
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–
4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. 

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, 
na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do 
zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 
Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie 
może być krótszy niż termin związania ofertą. Jako Beneficjenta należy wpisać Miasto Kwidzyn. 

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

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp. 

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp. 

XVI Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 28.05.2022 
r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

XVII Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29.04.2022 r. 
roku o godz. 10:15. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania pod adresem informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (Platformie). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 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;  
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT)]. 

2. Cena oferty brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, obejmującą koszt wykonania 
całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SWZ i jej załącznikach. 

3. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 
powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 
(PLN). 

5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 
cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

6. Wykonawca sporządza wycenę  robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej 
(projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiarów - Załącznik nr 8 do SWZ). 

7. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, pomocniczy, nie służący do 
obliczania ceny oferty. 

8. Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako 
ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót tego nie 
podano Wykonawca winien przyjmować, że roboty w danej pozycji muszą być wykonane 
według: 

1) projektu wykonawczego, 
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB),  
3) projektu umowy, 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i wiedzą techniczną. 

9. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty ujęte w projekcie wykonawczym lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), a nie uwzględnione 
w przedmiarach robót. 

XIX Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 
Cena: znaczenie 60 pkt 
Okres gwarancji: znaczenie 40 pkt 
Razem: 100 pkt 

 
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru: 

)]40
max

()60min[( pktx
fG

Gofpktx
Cof

CK  

K  współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku), 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN), 
Cof cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN), 
Gmax najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (liczony w miesiącach), 
Gof termin gwarancji ocenianej oferty (liczony w miesiącach), 

2. Oferta, która uzyska największą wartość współczynnika K, liczonego według powyższego wzoru, 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. 
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3. Ocenie w kryterium „cena” zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, 
podana w Formularzu Oferty. 

4. Ocenie w kryterium „okres gwarancji” za wykonanie robót budowlanych zostanie poddany czas 
(w miesiącach), zaoferowany w Formularzu Oferty. Zamawiający żąda, aby termin gwarancji był 
nie krótszy aniżeli 36 miesięcy i nie dłuższy aniżeli 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca 
zaoferuje okres gwarancji krótszy aniżeli 36 miesięcy, oferta tego Wykonawcy zostanie 
odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) Pzp. Jeżeli Wykonawca poda w 
ofercie okres gwarancji dłuższy aniżeli 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 
60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu 
oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 

5. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 
6. Oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

8. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

XX Informacja o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca przed terminem wskazanym przez Zamawiającego do podpisania umowy 
zobowiązany jest do: 
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawienia Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

2) przedłożenia przed podpisaniem umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, 
potwierdzającego zaoferowaną cenę ryczałtową oferty, odzwierciedlającego rzeczywiste 
koszty poszczególnych prac składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający 
zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego opracowany 
kosztorys ma charakter informacyjny.  

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

5. Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca 
uchyla się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 

6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie. 

7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
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niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

XXI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

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

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 
zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje 
jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści 
dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta 
należy wpisać Miasto Kwidzyn. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego na nr konta: banku PKO, nr: 77 1020 1778 0000 2101 0002 6393 – z adnotacją: 
ZP-1/2022 –. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio: 
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa 
została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń 
z rękojmi za wady lub gwarancji; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
gwarancji. 

9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego przed  podpisaniem umowy. 
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XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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 Pzp. 

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 Pzp 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 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

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

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp., 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. 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. 

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

11. 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 Pzp, 
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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Uzasadnienie: Z uwagi na charakter robót, stanowiących integralną całość, konieczność zachowania 
prawidłowej realizacji w oparciu o przyjętą technologię, podział zamówienia na części mógłby 
prowadzić do nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych  podczas jego realizacji.  
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XXIV Informacja dotycząca ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert ani wariantowych. 

XXV Wymagania w zakresie zatrudnienia osób zgodnie z art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt. 2 Pzp 

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 Pzp: 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
wskazane w pkt. 1 tj. te czynności, które zostały wskazane w dokumentacji technicznej, 
stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ, jeżeli to wynika z kodeksu pracy. Wymóg ten dotyczy 
osób, które wykonywać będą czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracowników fizycznych, w ilości niezbędnej dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi 
przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 
postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności o których mowa w pkt 1). W celu weryfikacji spełniania tych wymagań 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika; 

3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2) dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1). Sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań Zamawiający określa § 4 w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do 
SWZ; 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt. 2 Pzp. 

XXVI Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawców o których mowa w art. 94 Pzp 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców o których mowa w art. 94 Pzp. 
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XXVII  Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 
7 Pzp. 

XXVIII Informacja dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia  

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji. 

XXIX Informacja dotycząca walut obcych  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXX Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXI Informacja o obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań  

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych zadań przez Wykonawcę. 

XXXII  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

XXXIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 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), str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o. w Kwidzynie, ul. Toruńska 30/1,  82-500 Kwidzyn 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w TBS sp. z o.o.  w Kwidzynie jest Pani Ludmiła 

Kościuszko - adres e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl, tel. 55 262 4470.  
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. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, dalej „Pzp”; 

5) 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

8) posiada Pani/Pan: 
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 

mailto:info@tbs.kwidzyn.pl
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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. 

XXXIV Załączniki do SWZ 

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty, 
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych, 
Załącznik nr 5: Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie 

zdolności technicznych/ zawodowych, 
Załącznik nr 6: Projekt umowy, 
Załącznik nr 7: Oświadczenie z art. 117 ust. 4, 
Załącznik nr 8: Dokumentacja projektowa/techniczna, STWiORB, przedmiar robót. 
 
 
 
                                                               Zatwierdzam: 

 
Elżbieta Wietecha - Freiherr von Münchhausen  

Prezes Zarządu 
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