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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” 

ul. Śniadeckich 21/22 

86-300 Grudziądz 

 

e-mail: tomy.wtz@wp.pl 

adres strony internetowej: www.stowarzyszenie-tomy.pl  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza –spontomy 

NIP: 876-23-29-292 

REGON: 340168615 

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

Poniedziałek – piątek w godz. 700 do 1500. 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://stowarzyszenie-tomy.pl oraz na stronie 

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

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwanej 

„ustawa Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani Wykonawcy.  

2. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

V. Informacje dotyczące ofert częściowych 

Ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. 

Podział zamówienia na części spowodowałby zwiększenie kosztów oraz brak koordynacji 

robót, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.  

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą 

„Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap I”. 

http://www.stowarzyszenie-tomy.pl/
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2. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych w pomieszczeniach budynku AULI 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudziądzu.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) remont i docieplenie dachu, 

2) wykonanie podejść grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania, 

3) montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego zgodnie z zakresem 

określonym w dokumentacji, 

4) wyprowadzenie instalacji do wentylacji zgodnie z zakresem określonym 

w dokumentacji. 

4. Budynek w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia będzie obiektem czynnym. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają w szczególności dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 5 

i 6 do SWZ. Zakres prac wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia obejmuje 

tylko roboty budowlane w budynku AULI. 

6. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu związanego 

z realizacją przedmiotu zamówienia celem określenia dokładnego zakresu prac 

niezbędnych do wykonania. 

Wizja lokalna może być dokonana tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, 

jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie 

Zamawiającego, które będą okazywać teren, nie są upoważnione do prowadzenia 

jakichkolwiek ustaleń.  

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

8. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji przedmiotu 

zamówienia i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, 

transportu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, substancji ropopochodnych itp.), jako 

wytwórca odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 

ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 778 ze zm.). 

10. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 

36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert 

„Termin gwarancji”. 

11. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze 

Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

12. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówieni (CPV): 

 45000000-7 Roboty budowlane (główny kod CPV) 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 45261320-3 Kładzenie rynien 

VII. Inne postanowienia  

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. Powierzenie wykonania części zamówienia 
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podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje:  

1) zawierania umów ramowych; 

2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 

3) składania ofert wariantowych; 

4) rozliczania w walutach obcych; 

5) aukcji elektronicznej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 (czterech) 

miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, 

o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia 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), 

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 spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 1; 
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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. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – opis sposobu dokonania 

oceny spełniana tego warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, 

polegające na wykonywaniu robót dekarskich o powierzchni dachu wynoszącej min. 

200 m2. 

2. 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 do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 
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3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik nr 7 do SWZ), z którego wynika, 

które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. 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 podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6. 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 realizując zamówienie Wykonawca 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. d 

Rozdziału X SWZ, należy przedłożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty. 

3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie wyżej, liczy się 

wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 wyżej, 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył. 
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XII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp 

Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga by czynności w zakresie robót 

ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne) były wykonywane 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności 

wskazane wyżej. Oświadczenie winno zawierać 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. Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na 

wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu 

budowy, kolejne w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. 

Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, uznane zostanie przez 

Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy 

o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych we Wzorze umowy.  

XIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w § 10 

załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy. 

XIV. 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. Informacje ogólne 

1.1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – spontomy) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej e-mail: tomy.wtz@wp.pl 

1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020  r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2452 ze zm.). 

1.3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

1.4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu 

miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 
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1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

1.7. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania.  

 

2. Złożenie oferty:  
2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2.2.Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2.3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2.4.Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

2.5.Wykonawca, aby wziąć́ udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu 

konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć́ ofertę̨ użytkownik wybiera 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.  

2.6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.  

2.7.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1913), Wykonawca w celu utrzymania poufności 

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

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

2.8.Oferta może być składana tylko do upływu terminu składania ofert.  

2.9.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

wycofania złożonej oferty.  
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3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert)  

3.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 16.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza –spontomy) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP 

lub ID postępowania). 

3.2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: tomy.wtz@wp.pl 

3.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 3.2 SWZ adres email. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:  

 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

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

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz z:  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2415).  

3.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.5. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

3.6. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

4. Pozostałe informacje 

4.1. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

4.2. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby  którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy), przedmiotowe środki dowodowe oraz 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT
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4.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4.2., przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4.4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1913), Wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku. 
4.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

4.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 Ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

4.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. 

4.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 4.7 wyżej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 4.8., może dokonać również notariusz. 

4.10. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

4.11. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument 

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 4.12. wyżej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

4.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 4.13. wyżej, może dokonać również notariusz. 

4.15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: .zip, .7Z 

XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Hanna Lewandowska. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

6 listopada 2021 roku. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, 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 pkt 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 pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

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

związania ofertą. 
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XVII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert w wysokości 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 

00/100). 

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą. 

3. W przy 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3 wyżej, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

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

związania ofertą. 

6. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia 

wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wadium może być wnoszone 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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa 

w pkt 7 ppkt 2 - 4 wyżej z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. 

9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 – 4 

należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej i należy przekazać Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

10. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego - Bank Santander Bank Polska SA numer 29 1500 1360 1213 6006 8489 

0000: 

1) uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym 

terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego; 

2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz 

numer sprawy. 

11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
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1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz pozostałe dokumenty, dla których 

Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ winny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami co do ich treści. Oferta musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ.  

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ; 

2) dowód wniesienia wadium. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy 

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się 

również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione 

w tym zakresie przez Wykonawców. 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
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XIX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej – spontomy) i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do 

dnia 8 października 2021 r. godz. 11.30. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 października 2021 r., o godz. 14.00 

4. Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców oraz nie będzie 

transmitowana za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

XX. Sposób obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ. Musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zadania opisanego w SWZ i załącznikach do niej, obowiązujących przepisów oraz 

sprawowania nadzoru wykonawczego na budowie. W oferowanej cenie ryczałtowej 

Wykonawca ujmie wszelkie koszty, jakie może ponieść z tytułu należytego oraz zgodnego 

z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SWZ, a także koszty ryzyka 

Wykonawcy związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. W celu prawidłowego 

oszacowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. 

2. Wykonywane w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia roboty budowlane dotyczą 

pomieszczeń budynku AULI Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 

11-13 w Grudziądzu 

3. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych 

świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie 

będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.  

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Skutek pominięcia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, 

obciążać będzie Wykonawcę. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 

zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.  
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5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć 

XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu 

kryteriów:  

1) cena oferty - 60 %  

Pc = Cn / Co x 100 pkt x 60 % 

Pc  – punkty za kryterium ceny 

Cn – oferowana cena zamówienia najniższa spośród złożonych ofert 

Co – oferowana cena zamówienia badanej oferty 

2) termin gwarancji - 40 % 

 

Pg = TG bad. / TG max. x 100 pkt x 40% 

 

Pg         – liczba punktów za kryterium termin gwarancji 

TG bad   – termin gwarancji oferty badanej 

TG max  – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert 

 

Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, 

a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej 

ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty jako 

niezgodnej z warunkami zamówienia. 

 

2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny 

i terminu gwarancji: 

Pł = Pc + Pg 

3. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, 

obliczoną wg wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 



16 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt.1 jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 

przed podpisaniem umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania 

umowy, przedłożyć Zamawiającemu: 

1) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą 

solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz 

zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do składania 

i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, 

a także do otrzymania należnych płatności – jeżeli dotyczy; 

2) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w SWZ. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których 

mowa wyżej (jeżeli dotyczy), umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

(za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).  

5. W przypadku odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach zawartych w ofercie lub niewniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeżeli dotyczy) Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 98 

ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności 

podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.  

7. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy musi obejmować 

następujący zakres ochrony:  

1) odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową (z włączeniem szkód podczas 

wykonywania kontraktu jak również po przekazaniu przedmiotu kontraktu 

w użytkowanie odbiorcy) oraz pozostającą w zbiegu co najmniej do limitu w wysokości 

200 000,00 PLN;  

2) szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 

150 000,00 PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale 

Podwykonawców. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie. 

XXIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Z treści zabezpieczenia w formie niepieniężnej winno wynikać – bezwarunkowe 

i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

obowiązywania umowy – zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia tytułem niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę. Treść zabezpieczenia nie może zawierać warunku 

wypłaty zabezpieczenia, żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone pod rygorem 

nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, 

który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Santander Bank Polska SA 

29 1500 1360 1213 6006 8489 0000 

z podaniem tytułu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Modernizacja 

budynku WTZ – etap II” 

6. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 4, podlega ona pierwotnej 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji 

(poręczenia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy 

celem jej weryfikacji. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać żadnych ograniczeń do 

wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia 

jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez Beneficjenta gwarancji 

(poręczenia), jak i Zobowiązanego. 

7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści 

gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, zostały 

wskazane, jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące 

wspólnie.  

9. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w wysokości o której mowa w ust. 1 

nastąpi na zasadach określonych we Wzorze umowy. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp 

„Środki ochrony prawnej”. 
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XXV. RODO 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. 

Nr 127, str. 2; Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74, str. 35) – zwanym dalej jako „RODO”, tym 

samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz 

zgodnie z przepisami krajowymi. 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy 

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający: Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ”TO-MY” 

Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Kochanowskiego 11-13, 86-300 Grudziądz, 

b) telefonicznie: 56 69 68 200 

c) e-mail: tomy.wtz@wp.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: tomy.wtz@wp.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

na podstawie ustawy Pzp oraz przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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. 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą poddawane procesowi 

profilowania. 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

                                                 
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. 
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− 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; 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. Adres PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 531 03 00. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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. 

Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO 

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Do obowiązków tych należą: 

− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i do których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 

i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego; 

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu 

terminu na ich wniesienie. 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  Wzór umowy 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 6 STWiOR 

Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 

                                                 
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 

https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA

