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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

2. Adres: Ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz., NIP: 773 21 20 641 

3. Nr. telefonuTel. 44/724 64 20 

4. Adres poczty elektronicznej: ttbs@ttbs.com.pl, ttbsprzetargi@ttbs.com.pl 

5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

http://bip.ttbs.com.pl 

6. Adres skrzynki ePUAP: https://epuap.gov.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Adres strony internetowej: http://bip.ttbs.com.pl 

2. Po wejściu na wskazaną stronę należy wejść w zakładkę -  Zamówienia publiczne powyżej 

13 000 „aktualne przetargi”. 

3. ID postępowania z miniPortalu: f40a1a27-8b78-4d31-847c-a645d100b8da 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 

pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SWZ 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt. 2 i 3 Pzp. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zakres prac do wykonania: 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Barlickiego 20. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Prawo budowlane - 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r.  

mailto:ttbs@ttbs.com.pl
mailto:ttbsprzetargi@ttbs.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://bip.ttbs.com.pl/
http://bip.ttbs.com.pl/


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 

1333 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz  

z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, w tym pozwoleniem 

na budowę dla przebudowy i modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

położonego przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Mazowieckim, powiat tomaszowski, 

woj. łódzkie. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, co za tym idzie 

należy zakres prac uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

3) W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi:  

a. mapa do celów projektowych,  

b. inwentaryzacja budynku wraz z wykazem uszkodzeń i usterek, 

c. koncepcja układu mieszkań – 2 egzemplarze, 

d. projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne 

dokumenty) - 4 egz. dla każdej branży,  

e. projekt wykonawczy - 4 egz. dla każdej branży,  

f. przedmiar i kosztorys inwestorski - 2 egz. dla każdej branży,  

g. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz, 

h. inne opracowania niezbędne do wykonania ww. zakresu prac. 

4) Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną budynku (wykonana w 2017 roku), która 

zostanie udostępniona podmiotowi, któremu zostanie powierzone zadanie. Należy 

sprawdzić jej aktualność i traktować ją jako element pomocniczy. 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą ww. dokumentację techniczną oraz 

kosztorysy również w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach PDF oraz w wersji 

edytowalnej (.doc, .ath, .dwg). 

6) Opracowana dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też 

należy ją sporządzić zgodnie z art. 99 - 103 Ustawy z 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) oraz niektórych innych 

ustaw.  

7) W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie 

jej odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek  

i uzupełnień w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do 

wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów 

wyjściowych. 

9) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację objętą przedmiotem umowy  

w stanie kompletnym, wykonanym zgodnie z umową oraz innymi powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu, jakiemu ta dokumentacja ma 

służyć. 



10) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów 

reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 

11) Należy przeprojektować układ mieszkalny, aby uzyskać ok. 15 sztuk mieszkań o 

powierzchni ok. 60-70 m2 wraz z zaprojektowaniem dla nich miejsc parkingowych. 

12) Przewiduje się pozostawienie istniejącego węzła cieplnego dwufunkcyjnego (oraz jego 

ewentualną rozbudowę) do obsługi kamienicy oraz dwóch nowych projektowanych 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na sąsiednich działkach 

przylegających bezpośrednio do kamienicy (w nowych budynkach zaprojektowanych 

jest 28 lokali – 24 lokale mieszkalne i 4 lokale użytkowe). W razie konieczności należy 

przeprojektować istniejącą instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

w kamienicy. Należy przeprojektować zasilanie w ciepło dwóch nowych 

projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych projektowanych na 

sąsiednich działkach – przylegających do kamienicy, w posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Pomieszczenia przeznaczone na węzły 

cieplne w tych budynkach należy przeprojektować do innych celów, np. rowerownie, 

wózkownie, itp. Dokumentacja projektowa dwóch nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na sąsiednich działkach do wglądu u Zamawiającego. 

13) Należy przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło (instalacje centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej) w kamienicy oraz w dwóch nowych budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych i sprawdzić, czy istniejący węzeł cieplny w kamienicy będzie miał 

wystarczającą moc i sprawność do obsługi wszystkich trzech budynków. Jeśli okaże się, 

że moc i sprawność jest za niska, należy zaprojektować jego rozbudowę, aby mógł 

zasilić wszystkie trzy budynki. Dokumentacja projektowa dwóch nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych na sąsiednich działkach do wglądu u Zamawiającego.   

14) Należy zaprojektować termomodernizację budynku – docieplenie ścian zewnętrznych, 

dachu lub stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przegrody muszą 

spełniać (o ile inne przepisy i wymogi na to pozwolą) wymogi izolacyjności termicznej 

obowiązującej od 31 grudnia 2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)      

15) Rozwiązania dokumentacji projektowej muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowanie przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Barlickiego w 

Tomaszowie Mazowieckim – Uchwała nr LVII/511/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 14.02.2018r. 

16) Układ zewnętrzny, elewacje i dach należy zaprojektować i dostosować do posiadanej 

przez Zamawiającego dokumentacji kolejnego etapu inwestycji nazwanej jako „Projekt 

Mieszkanie TM Plus - etap IIa, a jednocześnie musi być zgodny z ustaleniami z 

konserwatorem zabytków oraz z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.   Dokumentacja projektowa dwóch nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na sąsiednich działkach do wglądu u Zamawiającego. 



17) Należy zaproponować układ mieszkań w taki sposób aby na parterze budynku 

znajdowały się wyłącznie pomieszczenia techniczne i pomocnicze np. (rowerownia, 

wózkownia, pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie do składowania odpadów 

stałych, pomieszczenia teletechniczne itp.), 

18) Zamawiający wyraża chęć, aby mieszkania na ostatniej kondygnacji były 

dwupoziomowe z wewnętrznymi schodami np. wachlarzowymi. 

 

2. Dane techniczne budynku 

 

− Szerokość budynku - 15,5 m 

− Długość budynku - 28,6 m 

− Ilość kondygnacji – 4 szt. 

− Wysokość ok. 15,5 m 

− Ilość wejść do budynku – 2 szt (przez prześwit bramowy) 

− Powierzchnia zabudowy - 423,4 m2 

− Powierzchnia użytkowa - 1020,50 m2 

− Budynek nie posiada piwnic, 

− Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

 

3. Przewidywany zakres prac do wykonania: 

 

1) aktualizacja lub uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych dla mediów (woda, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna, ciepło, telekomunikacja) wraz z 

projektem tych przyłączy i uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i opinii; 

2) remont i zmiana układu wszystkich lokali z uwzględnieniem wymiany/montażu instalacji 

elektroenergetycznych i piorunochronnych, instalacji wody zimnej i ciepłej (w razie 

konieczności), instalacji centralnego ogrzewania (w razie konieczności) z uwzględnieniem 

pozostawienia (lub ewentualnej rozbudowy) istniejącego węzła cieplnego 

dwufunkcyjnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji grawitacyjnej, 

wspomaganej i mechanicznej (w razie konieczności), instalacji telekomunikacyjnej 

(domofony, telewizja naziemna i satelitarna, internet, telefonia, itp.), instalacji ochrony 

przeciwpożarowej (w razie konieczności), 

3) doprowadzenie budynku i lokali do standardu: wykończone części wspólne, wstępnie 

wykończone lokale mieszkalne, instalacja elektryczna przygotowana pod możliwość 

podłączenia kuchni elektrycznej/indukcyjnej, 

4) remont (termomodernizacja) elewacji, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 

pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej ścian 

nadziemia zgodnie z wytycznymi od konserwatora zabytków, 

5) remont dachu (wymiana pokrycia wraz z wymianą konstrukcji, jeśli takie zalecenie będzie 

wynikało z wykonanej inwentaryzacji), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

6) remont klatki schodowej i korytarzy, 



7) remont kapitalny stropów drewnianych poprzez wymianę na żelbetowe, 

8) montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku, 

9) roboty na zewnątrz - chodniki i parking dla mieszkańców, zieleń, oświetlenie, mała 

architektura, droga dojazdowa do pomieszczenia składowania odpadów stałych, 

10) wszystkie uzgodnienia z instytucjami i warunki przyłączeniowe (ZGW-K, ZGC, straż 

pożarna, PGE, zarządca drogi i inne) 

11) inne niezbędne prace towarzyszące, 

12) nadzór autorski, 

 

Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 240 dni od daty 

zawarcia umowy, w tym: 

1) Dostarczenie i uzgodnienie z  Zamawiającym koncepcji układu mieszkań – 90 dni od 

daty zawarcia umowy, 

2) pozostała dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę – 240 dni od daty zawarcia 

umowy. 

2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data protokolarnego przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. 

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym integralną część specyfikacji. 

4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały 

we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 SWZ. 

 

VII. INFORMACJE 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 

 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, 

zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Zamawiający rekomenduje Wykonawcom, aby komunikowali się z Zamawiającym                               

(np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl. 

3. Dopuszczalna jest także komunikacja za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji: dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

4. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj: 

1) ofertę, 

2) oświadczenie (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia), o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,  

3) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy pzp, 

4) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 

ust. 3 ustawy,  

5) pełnomocnictwo, 

wykonawcy sporządzają zgodnie 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 (Dz. U. z 

2020 poz. 2452)  tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 

695,1517,2320)  tj.  

− opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  

− podpisem zaufanym lub  

− podpisem osobistym.  

5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 - np.:  

− wyjaśnienia oferty,  

− wyjaśnienia treści dokumentów lub oświadczeń,  

− wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny,  

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą)   



przekazywane w postępowaniu, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej np. .pdf, 

.doc, -  lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do maila)  

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 

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

7. 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). 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 

MB. 

9. 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. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z 

SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 
 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Rozdziale VI. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
 

Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:  

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Jacek Lachowski (tel. 44 724 64 20),  

- w zakresie procedury zamówień publicznych Monika Siewierska (tel. 44 724 64 20) – 

poczta elektroniczna: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. Zgodnie z art. 307 ust. 1 – zamawiający określa datę terminu związania 

ofertę i wskazuje ją na dzień 28.08.2021 r. 

mailto:ttbsprzetargi@ttbs.com.pl


2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 

3. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający stosownie do art. 225 ust. 1 ustawy Pzp wzywa wykonawcę, którego oferta 

otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

5. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą 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.  

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. W takim przypadku wykonawca będzie mógł przesłać zamawiającemu 

„pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą” 

pocztą elektroniczną jako skan uprzednio sporządzonego oświadczenia w formie pisemnej 

lub przesłać takie oświadczenie, jako treść wpisaną bezpośrednio w mailu. 

7. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 5, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli  nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego 

oferty po upływie terminu związania ofertą albo wykonawca nie wyraził pisemnej zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim na zasadach 

określonych w SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i  

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy 

rozumieć konsorcjantów a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. 

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



6. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru 

lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy. 

7. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do oferty, 

a niektóre z nich złożone zamawiającemu na odpowiednim etapie postępowania 

wynikającym z prowadzonej przez zamawiającego procedury. Wykonawca może 

opracować własne formularze i oświadczenia, jednak ich treść musi odpowiadać 

załączonym do SWZ. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                         

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku stanowiącym załącznik. Powyższe podyktowane jest koniecznością utrzymania w 

poufności tych informacji. 

9. Wykonawca występujący wspólnie zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną 

nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich numery NIP i 

REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby 

podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do 

reprezentowania wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

11. Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu musi założyć konto na 

ePUAP.  

12. Przygotowaną ofertę należy zaszyfrować. Szyfrowanie ofert zostało opisane w poniższej 

części niniejszego rozdziału. Za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na 

Platformie ePuap Wykonawca składa ofertę. Na Platformie ePuap będą dostępne dwa 

formularze: - Formularz do Komunikacji, - Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku. Ofertę należy złożyć formularzem do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku. Złożenie, zmiana i wycofanie oferty opisano w Rozdziale VII Instrukcji 

Użytkowania miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). 

13. Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego na ePUAP wpływają 

oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musi być 

zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku. 

14. Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

15. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z 

kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie 

miniPortal.uzp.gov.pl. 

16. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu 

opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego 

chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. 

17. Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający 

zaszyfrowanie oferty. Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiające wybranie pliku, który 

chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder, bądź kilka poszczególnych plików. 

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


Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. Po zaznaczeniu folderu 

do zaszyfrowania system wyświetli ostrzeżenie. 

18. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej 

zaszyfrowane pliki. 

19. Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze 

użytkownika (wykonawcy). Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty. System miniPortal daje również możliwość 

szyfrowania kilku plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum: Zaszyfrowany plik 

automatycznie będzie miał format .zip: 

20. Tak zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą formularza złożenia, zmiany, wycofania 

oferty przez ePUAP. 

21. Wykonawca ma możliwość wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Jeśli 

oferta nie jest wycofana zostanie odszyfrowana. Jeżeli jednak Wykonawca wycofał swoją 

ofertę nie będzie możliwe jej otwarcie, o ile zamawiający zatwierdzi skuteczne wycofanie 

oferty, złożone przez uprawnione osoby do reprezentowania wykonawcy. 

22. Zamawiający po otrzymaniu informacji o wycofaniu oferty na skrzynkę podawczą 

Instytucji musi zalogować się do miniPortalu, wejść przy danym postępowaniu do którego 

wykonawca złożył wycofanie, w ofertę i odhaczyć check box wycofanie oferty. Następnie 

Zamawiający za pośrednictwem 

formularza do komunikacji, na adres z którego została przysłana oferta, informuje 

Wykonawcę, że przyjął wycofanie oferty. 

23. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

24. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na portal ePUAP.  

25. Po wejściu w formularz do złożenia oferty Wykonawca w 1 kroku wybiera rodzaj 

identyfikatora oferty. 

26. Następnie Wykonawca uzupełni numer ogłoszenia BZP, który jest dostępny na mini 

portalu. 

27. Po uzupełnieniu właściwego numeru ogłoszenia, pola „Zamawiający” „Dane 

postępowania” oraz tytuł/nazwa postępowania uzupełnią się automatycznie bez 

możliwości edycji.  

28. Następnie Wykonawca zaznacza „Czy jesteś podmiotem zagranicznym?” Jeżeli 

użytkownik zaznaczy „NIE” dane zostaną automatycznie zaciągnięte z konta ePUAP (o ile 

takie dane zostały w koncie uzupełnione). Brakujące pola należy uzupełnić samodzielnie. 

Jeżeli użytkownik zaznaczy „TAK” dane nadawcy (Wykonawcy) musi uzupełnić ręcznie. 

29. Następnie użytkownik wybiera „Co chcesz wysłać?” 

30. Użytkownik wpisuje dane odbiorcy: Użytkownik musi wpisać w pole „Wpisz nazwę 

odbiorcy” nazwę Urzędu/Zamawiającego. Po wpisaniu i wybraniu danych zamawiającego 



automatycznie podstawi się adres skrzynki ePUAP. Przy wpisywaniu nazwy Instytucji 

należy zwrócić szczególna uwagę na wprowadzane dane. 

31. Następnie użytkownik musi załączyć wygenerowany przez miniPortal zaszyfrowany 

załącznik. Załączniki, które są przesyłane poza formularzem należy opisać w polu „Wpisz 

załączniki, które wysyłasz poza formularzem”. 

32. W ostatnim kroku formularza użytkownik może wysłać formularz bez podpisu lub z 

podpisem. 

33. Jeżeli użytkownik chce podpisać formularz może wybrać: podpis zaufany lub certyfikat 

kwalifikowany. Podpisanie samego formularza nie jest tożsame z podpisaniem pliku 

oferty. 

34. W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego formularz z informacją o zmianie oferty. Wykonawca złoży nową, 

zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku. 

35. Następnie użytkownik wpisuje identyfikator oferty, który otrzymał na adres email przy 

składaniu oferty. 

36. Kolejnym krokiem jest wpisanie danych odbiorcy a następnie użytkownik dodaje 

oświadczenie,  które potwierdza wolę wykonawcy zmiany oferty / wniosku wraz 

dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do zmiany 

oferty w imieniu wykonawcy oraz nową ofertę zaszyfrowaną za pomocą mini portalu. W 

ostatnim kroku formularza użytkownik może wysłać formularz bez podpisu lub z 

podpisem. 

37. W celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty. Następnie użytkownik wpisuje 

identyfikator oferty, który otrzymał  na adres email przy składaniu oferty. Kolejny krok to 

wpisanie danych odbiorcy. Następnie użytkownik dodaje oświadczenie, które potwierdza 

wolę wykonawcy wycofania oferty wraz dokumentem potwierdzającym umocowanie 

osoby podpisującej oświadczenie do zmiany oferty w imieniu Wykonawcy. W ostatnim 

kroku formularza użytkownik może wysłać formularz bez podpisu lub z podpisem 

38. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  

39. Szczegółowe informacje w zakresie składania ofert znajdują się w „Instrukcji użytkowania 

systemu - miniPortal” - https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta musi być złożona w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 9:00  i podpisana 

zgodnie z zapisami rozdziału X SWZ z dopiskiem: oferta dot. Wykonania kompleksowej 



dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku w Tomaszowie Maz. 

przy ul. Barlickiego 20. 

2. Na ofertę składają się:  

1) formularz oferty,  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu - (załącznik nr 1 SWZ), 

3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców). Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) 

– załącznik nr 2 SWZ, 

5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie,                           

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy - (załącznik nr 3 SWZ), 

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku wykonawcy, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – 

jeżeli dotyczy (załącznik nr 4 SWZ), 

7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

8) dowód wniesienia wadium - przy czym wadium w formie niepieniężnej wystawione na 

potrzeby niniejszego postępowania powinno być wniesione zgodnie z art. 97 ust. 10 

Pzp w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym – przez wystawcę dokumentu (gwaranta). W przypadku wniesienia 

wadium w formie pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został 

dołączony do oferty. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert 

albo. 

5. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 5, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 5, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ 



oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SWZ.  Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

10. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści SWZ  oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 

Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. 

12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. 

13. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ. 

14. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp, tj. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. 

15. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

16. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa                         

w art. 267 ust. 2 pkt 6 tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania 

ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe.  

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert następuje przez zamawiającego poprzez odszyfrowanie oferty złożonej 

przez wykonawcę.  

3. Otwarcie ofert nie będzie jawne i wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia 

ofert.  

4. Zamawiający, stosownie do art. 222 ust. 4 Pzp - najpóźniej przed otwarciem ofert, 



udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp - udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po terminie ich składania. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp - przekaże  Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych informację o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania. 

8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST.1 
 

1. 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 lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 



h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

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 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. 

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu. Powyższe dotyczy sytuacji, w której wykonawca 

powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę uwzględniającą należny i obowiązujący 

podatek od towarów i usług z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku.  



2. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić stawkę podatku VAT – 23%. 

3. Zaoferowana cena oferty będzie ceną ryczałtową.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty na 

podstawie własnej analizy ekonomicznej. 

5. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty składające się na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego                               

i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

7. Wszelkie upusty i rabaty udzielane zamawiającemu przez wykonawcę muszą być ujęte w 

cenie oferty. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryteriami oceny ofert - Cena oferty – znaczenie 100%, 

2. Punktacja ofert dokonana zostanie wg następujących zasad: 

 

                                                     Cena najniższa z badanych 

Ilość punktów = …………………………………………………………… x 100  

                                                         Cena badanej oferty 

 

Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium CENA stosując działanie zgodnie z 

powyższym wzorem. Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium – 100. 

 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

 

3. Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego formularza oferty i 

oświadczeń oraz innych dokumentów opisanych w SWZ. 

4. Zamawiający porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowycyh zawierających nową cenę. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich 

ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 



XVII. 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 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 ust. 1, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Umowa zostanie podpisana przez strony w siedzibie zamawiającego. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa regulująca współpracę musi być 

zawarta, co najmniej na czas realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem okresu 

rękojmi i gwarancji. 

5. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia niezwłocznie przekaże zamawiającemu 

kopie uprawnień do projektowania oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego wszystkich osób wskazanych do realizacji 

zamówienia.  

6. Niespełnienie przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

formalności, o których mowa w ust. 4-6 może być rozpatrywana w kontekście uchylania się 

przez ten podmiot od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, 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,  



3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

10. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 ust. 1 pzp. 

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

13. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia 

dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

15. Szczegółowo uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiającego związane z 

wnoszeniem środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 



 

XIX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 
 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podst. art. 109 ust.1 Pzp. 

 

XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                               

w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

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

wynika to z odrębnych przepisów, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie określa 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu. 

5. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. 2 

dokumentacje projektowe kompleksowej wielobranżowej przebudowy i 

modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych typu kamienica, 

wybudowanych przed 1945 rokiem, w okresie ostatnich 5 lat,  

2) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub 

będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania 

(Główny Projektant – architekt i koordynator prac projektowych) posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

uprawniające do projektowania wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności 

do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  Wskazana osoba musi wykazać, że w 

ciągu pięciu ostatnich lat wykonała min. 2 dokumentacje projektowe polegające na 

kompleksowej wielobranżowej przebudowie i modernizacji budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych typu kamienica, wybudowanych przed 1945 rokiem, 

3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub 

będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania 

(Projektant konstrukcji) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 



konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania wraz z 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego.  Wskazana osoba musi wykazać, że w ciągu pięciu ostatnich lat 

wykonała min. 2 dokumentacje projektowe polegające na kompleksowej 

wielobranżowej przebudowie i modernizacji budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych typu kamienica, wybudowanych przed 1945 rokiem, 

4) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub 

będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania 

(Projektant instalacji sanitarnych) posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do 

projektowania prac związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami cieplnymi, 

wentylacyjnymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z aktualnym zaświadczeniem 

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 

5) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub 

będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania 

(Projektant instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych) posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do 

projektowania prac związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi 

i elektroenergetycznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy )załącznik nr 3 do SWZ). 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9. 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.  

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 



podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów )załącznik nr 4 do SWZ). 

11. 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.  

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane. 

13. 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.  

14. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w 

przypadku kiedy wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego - spełnienie 

warunku opisanego w ust. 5 pkt 1 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot 

(wykonawca, jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot 

trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek tym samym nie jest dopuszczalne łączenie 

potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

 

XXI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA 

 

1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej opisanych w rozdziale XIX wykonawca składa: 

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 



charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ). 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym 

mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył. 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                            

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – (załącznik nr 6 do SWZ). 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp - zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, (o których mowa w ust 1) aktualnych na 

dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                            

i aktualność. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy - stosownie do art. 128 ust. 1 Pzp zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem rozdziału 17 ust. 8  dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

8. Sposób złożenia podmiotowych środków dowodowych wykonawca sporządza w oparciu o 

rozdział VI SWZ. 

9. W przypadku, gdy wykonawca wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SIWZ 

załączy do oferty dokumenty podmiotowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w 



postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona najwyżej,  to wówczas zamawiający przed 

wyborem oferty tego wykonawcy, zażąda przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że 

złożone dokumenty pozostają nadal aktualne.  

 

XXII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XXIII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ, LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE 

ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB 

ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W 

PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA 

LICZBIE CZĘŚCI 

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuścił składania ofert częściowych zgodnie z 

informacjami zawartymi w rozdziale XXII SWZ. 

 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE 

O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA                                                          

LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95. 

 

Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

 

XXVI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA. 
 



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

w zw. z art. 96 ust. 1 pzp. 

 

XXVII. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA. 

 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

 

XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). 

2. 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 21 1020 

3916 0000 0802 0304 6042, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu: Wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku w 

Tomaszowie Maz. przy ul. Barlickiego 20”. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 

2 pkt. 2.2. – 2.4. wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby niniejszego postępowania 

powinno być wniesione w oryginale i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym – podpisane przez wystawcę dokumentu. Nie dopuszczalne jest tym 

samym przedłożenie wadium zamawiającemu np. w formie papierowej albo poprzez 

załączenie do oferty odwzorowanego cyfrowo dokumentu pod rygorem odrzucenia 

oferty. 

7. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 



 

XXIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 214  UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy 

usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych. 

 

XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA 

OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ  LUB SPRAWDZENIU TYCH 

DOKUMENTÓW 

1. Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty zapoznała się z 

dokumentacją kolejnego etapu inwestycji Mieszkanie  TM Plus – etap IIa 

(dokumentacja do przesłania na wniosek wykonawcy). 

2. Zapoznanie się z dokumentacją wymienioną w ust. 1, może stanowić dla wykonawcy 

istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. 

3. Umożliwienie przez zamawiającego zapoznania się z dokumentacją nie skutkuje 

sankcją w postaci odrzucenia oferty wykonawcy w okolicznościach, gdyby wykonawca 

nie skorzystał z przysługującej mu możliwości. 

 

XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA  W WALUTACH OBCYCH 

 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza będą dokonywane w polskich złotych. 

 

XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 

 



XXXIII. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, jeżeli są już 

znani.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                    

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie zamawiający 

stosownie do art. 60 Pzp - nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kluczowych zadań. 

 

XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

 

XXXIV. DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 



XXXV. OBOWIĄZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13 UST. 1 – 2 ROZPORZĄDZENIA 

2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z 

PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO 

PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że w przypadku gdy Wykonawcą będzie 

osoba fizyczna: 

• administratorem jej danych osobowych 

będzie: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. 
ul. Majowa 1597-200 Tomaszów Mazowiecki Telefon 44/724-64-20 
E-mail: ttbs@ttbs.com.pl 

 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Tomaszowskim TBS Sp. z o.o. jest Pan Emil 

Girtler, kontakt: tel.: 44/724-64-20, email: e.girtler@ttbs.com.pl 

 

• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp; 

 

• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

 

• obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną danych osobowych 

bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 

• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

• Wykonawcy jako osoby fizyczne posiadają: 

 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych1; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO2; 
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- prawo do wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

 

• nie przysługuje Wykonawcom jako osobom fizycznym: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

1 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. 

2 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. 

 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 


