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Kraków, 15-06-2022 r. 

 

       Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 

1129 z późn.zm.) – dalej zwanej „Pzp” 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa Zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 

1.2. Adres Zamawiającego: ul. Reymonta 18 30-059 Kraków 

1.3. Adres poczty elektronicznej: biuro@mdk-dh.krakow.pl 

1.4. Numer telefonu: +48 12 637 37 61 

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

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

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenia zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

1.7. Zamówienie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza 

progów unijnych określonych na podstawie art. 3 Pzp. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. Zamawiający nie żąda, nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert 

wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga złożenia oferty w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

2.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy Pzp, 

przepisy wykonawcze do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia: 

Stan istniejący: Istniejący stropodach betonowy jest płaski, pokryty papą na lepiku 

bezpośrednio na betonie z wywinięciem brzegów papy na korytko odwadniające okalające 

obiekt z trzech stron. Wyoblenie płaszczyzny stropodachu od frontu jest obrobione 

malowaną blachą. Rynny i rury spustowe tylko na elewacji frontowej. Przy północnym 

mailto:biuro@mdk-dh.krakow.pl
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krańcu dachu są zlokalizowane stalowe kominy z kotłowni gazowej. Brak śladów po 

trzonach kominowych uwidocznionych na fotografii archiwalnej fortu. Istniejąca instalacja 

odgromowa jest ułożona na uchwytach betonowych Istniejące pokrycie, obróbki 

i orynnowanie nadają się do wymiany. 

Konstrukcja i pokrycie dachu: Pokrycie dachu zdemontować, materiał z rozbiórki poddać 

utylizacji. Jeżeli zostaną znalezione ślady oryginalnych wyprowadzeń kominów na dach, 

należy wykonać dokumentację inwentaryzacyjną. Obecnie pomieszczenia schronu są 

wentylowane przez otwory w ścianie frontowej. Projektuje się wykonanie pokrycia 

dachowego z blachy cynkowo – tytanowej na podwójny rąbek stojący; wykonanie rynien 

tytano-cynk. na elewacji frontowej i ścianie tylnej oraz nowych rur spustowych w miejscu 

istniejących. Odprowadzenie wód opadowych bez zmian do stanu istniejącego. Odkrytą 

powierzchnię stropodachu oczyścić ciśnieniowo z resztek lepiku i zwietrzałych 

fragmentów. Wyżyłować ewentualne spękania i uzupełnić ubytki. Nawierzchnię należy 

zatrzeć na gładko cementową zaprawą naprawczą do betonu. Na podłożu betonowym 

ułożyć geowłókninę zabezpieczającą hydroizolację. Matę EPDM grubości 1,2 mm kleić do 

betonu na brzegach zewnętrznych, wokół kominów, na cokołach kominowych i na 

krawędziach zmiany profilu dachu. Wyprowadzenie hydroizolacji w stronę zasypu wymaga 

demontażu istniejącego ścieku betonowego oraz odsłonięcia ściany budynku do 

głębokości 50 cm poniżej obecnego poziomu terenu. Następnie należy wykonać ponowny 

montaż ścieku z uwzględnieniem warstw izolacyjnych. Obecnie ściana czołowa fortu 

(w zasypie) nie wykazuje śladów wilgoci, co przemawia za tym, że istniejąca izolacja 

pionowa od strony zasypu jest w dobrym stanie. Na odsłoniętym odcinku muru sprawdzić 

stan istniejącej izolacji i wykonać ewentualne uzupełnienia oraz założyć pas ochronny 

z papy. Na ubitym piasku wykonać wylewkę z chudego betonu zatartą na gładko, w spadku 

7% na zewnątrz. Na wylewkę wyłożyć pas maty EPDM wyklejony drugim brzegiem na 

powierzchnię stropodachu w miejscu, gdzie przechodzi on w ścianę czołową. Na matę 

założyć geowłókninę ochronną i na zasypie piaskowo – cementowym zrekonstruować 

korytko ściekowe z elementów odzyskanych uzupełnionych nowymi. Brzeg maty EPDM 

pokrywającej stropodach wykleić na przylegający do muru brzeg betonowego ścieku. Do 

wykończenia obrzeży, połączeń i narożników należy użyć materiałów systemowych 

wybranego producenta maty EPDM: kleju, taśmy dwustronnie klejącej, masy 

uszczelniającej, taśmy do obróbek narożnikowych, listew wykończeniowych. Wykonanie 

poszycia z blachy cynkowo - tytanowej na podkonstrukcji drewnianej układanej w kierunku 

prostopadłym do dłuższych boków obiektu. Użyte drewno należy impregnować środkami 

przeciwgrzybicznymi, ogniochronnymi oraz przeciwko owadom drewnożernym. Stosować 

preparaty z niską zawartością chlorków i soli miedzi. W celu uzyskania minimalnego 5% 
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wymaganego spadku połaci dachowej podkonstrukcja ma być wykonana z belek 

profilowanych w spadku do dłuższych krawędzi dachu, a na wyoblonych brzegach 

stropodachu z krążyn. Aby uniknąć ostrego załamania styku obu płaszczyzn dachu, profil 

belek należy wyoblić w pasie szer. 2 m wzdłuż osi podłużnej. Patrz: przekrój poprzeczny. 

Wymiary: belki - szer. 6 cm, wys. 5-22 cm; krążyny - szer. 6 cm, wys. 5 cm. Belki i krążyny 

w rozstawie 80 cm montować do stropodachu za pomocą wzmacnianych kątowników 

ciesielskich i atestowanych do celów konstrukcyjnych dybli 10/16, na gumowych 

podkładkach uszczelniających. Poszycie pod blachę wykonać z desek grub. 24 mm. Na 

deskowaniu ułożyć membranę separacyjną Delta VM Zinc. Pokrycie z blachy tytano – 

cynkowej grub. 0,7 mm, na podwójny rąbek stojący. Wykonać z blachy z rolki naturalnej , 

niepatynowanej, o szerokości pasów 60 cm, bez łączeń na szerokości dachu. Obróbki 

kominów wykonać metodą lutowania. Taśmy uziemienia instalacji odgromowej muszą być 

wykonane z aluminium, które nie reaguje z blachą cynkowo-tytanową . Elementy 

mocujące, takie jak: zaciski, śruby, wkręty, gwoździe itp. muszą być również prawidłowo 

dobrane, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia korozją. 6Na linii elewacji wykonać tytano 

– cynkowe rynny i rury spustowe 12 cm do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 

Wzdłuż okapu ściany tylnej rynny z wypustami do powierzchniowych odprowadzeń 

ścieków betonowych. W rynnach zaleca się założenie siatek blokujących osiadanie liści. 

Instalacja odgromowa. Wykonać pomiary istniejących uziomów; w przypadku nietrzymania 

parametrów wykonać nową instalację.  

Odprowadzenie wód opadowych bez zmian. Deszczówka – 13,5 l/sek. 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie ze szczegółowym 

opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ. 

3.2. Wspólny słownik zamówień: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

3.3. Przedmiot zamówienia powinien także być realizowany zgodnie z projektowanymi 

postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ. 

3.4. W przypadku wystąpienia w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku gdy oferowany przez 

wykonawcę przedmiot zamówienia nie jest zgodny z normami, ocenami technicznymi, 

specyfikacjami technicznymi i systemami referencji wskazanymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane 
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rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

3.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań 

przez wykonawcę, ani przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 

3.6. Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:  

3.6.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby/osób wykonujących 

następujące czynności - prace dekarskie. Obowiązek zatrudnienia w oparciu 

o umowę o pracę nie dotyczy sytuacji gdy wskazane czynności wykonywane są 

przez wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą lub gdy osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki osobowej 

Wykonawcy. 

3.6.2. W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy, Zamawiający będzie mógł 

żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie jednego lub kilku następujących 

dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika pod rygorem 

naliczenia kary umownej: 

1)oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę 

3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę;  

4)zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5)potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez wykonawcę lub 

podwykonawcę do ubezpieczeń; 

6)ewidencji czasu pracy pracowników. 

3.6.3. Zamawiający może również żądać w terminie określonym w wezwaniu: 

1)wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w pkt 3.6.2, 
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2)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych w celu 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 3.6.1. 

3.6.4. Zasady dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę znajdują 

odpowiednie zastosowanie gdy podmiotem zatrudniającym jest podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca. 

3.6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.6.6. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i kontroli związanych 

z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę zawarte są również 

w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ). 

3.7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

Pzp 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamówienia musi zostać zrealizowane w terminie do 15 października 2022 r. 

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

5.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się Wykonawcę: 

5.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

5.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

5.1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 

ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp), 

5.1.1.3. o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 

46, art. 47 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 

54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

5.1.1.4. finasowania 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 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 
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5.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 par.20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 

108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

5.1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f 

Pzp) 

5.1.1.7. 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 (art.108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp) 

5.1.1.8. 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 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

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

5.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1. (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

5.1.3. 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 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 (art. 108 ust. 1 pkt 

3 Pzp); 

5.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

5.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

5.1.6. jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającej 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

5.2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

(art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

5.2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

5.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp). 

5.3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

5.3.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy; 

5.3.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy praz finansowaniu 

terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy; 

5.3.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 w/w ustawy. 

5.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 5.1 ppkt 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.5; pkt 5.2 ppkt 5.2.2. i 5.2.3 (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5; art. 109 ust. 1 

pkt 4 i 7 Pzp) , jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

5.5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

5.5.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

5.5.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5.6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 

5.5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy 

wykonawcę. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1. zdolności występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY; 

6.1.2. uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  NIE DOTYCZY; 

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY 

WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE: posiadanie 

środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 

niż 200.000,00  PLN. 

6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY 

WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE: w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu prac dekarskich dotyczących jednego obiektu objętego ochroną 

konserwatorską na kwotę co najmniej 300.000 zł brutto.  

6.2. Warunek opisany w pkt 6.1.3 może być spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.3. Warunek opisany w pkt 6.1.4 mogą być spełniony łącznie przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że co najmniej jeden 

z wykonawców musi spełniać warunek doświadczenia na minimalnym poziomie 

wskazanym w pkt 6.1.4. 

6.4. W odniesieniu do warunku opisanego w pkt 6.4.1 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. 

Wówczas do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
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budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 8 do SWZ. 

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. ZASOBY 

INNYCH PODMIOTÓW. PODWYKONAWCY. 

7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ten sam 

wykonawca może być członkiem tylko jednej grupy wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7.3 Zapis SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.4 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 lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

7.5 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.6 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 zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

7.7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.6. 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
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dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

7.8 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zawarty jest 

w załączniku nr 5 do SWZ. Zamiast lub wraz ze zobowiązaniem Wykonawca może 

złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego. 

7.9 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

7.10 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. 

7.11 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. 

7.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

7.13 Wykonawca wskazuje w ofercie w załączniku nr 3 do SWZ, części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

8. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP 

8.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie potwierdzające na dzień składania ofert 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 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. 
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8.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1 

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, 

zgodnie z niniejszym rozdziałem. 

9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

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

dzień złożenia następujących dokumentów: 

9.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 

i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ; 

9.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 

z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

9.1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

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

1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
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złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

9.1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

9.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.2, 

zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 

9.1.3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.1.4 - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

9.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

9.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

9.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 9.3 stosuje się. 

9.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1., dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 

z postępowania. 

9.6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pkt 9.2-9.4 stosuje się odpowiednio. 

9.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

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

dzień złożenia następujących dokumentów: 

9.7.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem; 

9.7.2. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca 

z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

9.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 9.7.1 

wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

9.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 
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podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

9.10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

9.11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. 

2020r, poz. 2415 (dalej jako Rozporządzeniu w sprawie dokumentów), składa się 

zgodnie z tym rozporządzeniem. 

10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

10.1. W postępowaniu Zamawiający będzie się kontaktował z wykonawcami przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej 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, poz. 2452 (dalej jako Rozporządzenie w sprawie środków 

komunikacji elektronicznej). Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego adres e-

mail: biuro@mdk-dh@krakow.pl .   

10.2. Korespondencja elektroniczna prowadzona jest w języku polskim i powinna być 

sporządzona, wysyłana i odbierana zgodnie z wymaganiami technicznymi 

i organizacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie środków komunikacji 

mailto:biuro@mdk-dh@krakow.pl
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elektronicznej. Korespondencja w języku obcym powinna być przekazana wraz 

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu lub numerem sprawy. 

10.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 

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

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB  

10.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do 

Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść 

dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.. 

10.5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp), pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej. 

10.6. Informacje, oświadczenia i dokumenty przekazywane w postępowaniu inne niż 

określone w pkt 10.5 sporządza się w postaci elektronicznej zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

10.7. Oferta (wszystkie dokumenty tworzące ofertę) powinna być sporządzona 

w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej (dokument elektroniczny podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji 

wykonawcy) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

10.9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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10.10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione 

przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.11. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt 10.10 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. 

10.12. W przypadku gdy podmiotowe 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 zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

10.13. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt 10.12 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, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10.14. 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. 

10.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 10.11  dokonuje w przypadku: 

10.15.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą albo notariusz; 

10.15.2. oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo notariusz; 
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10.15.3. pełnomocnictwa – mocodawca albo notariusz. 

10.16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 10.13 dokonuje w przypadku: 

10.16.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą albo notariusz; 

10.16.2. innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą, albo notariusz. 

10.17. 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. 

10.18. 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) oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem 

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

10.19. 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. 

10.20. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne: 

10.20.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s; 

10.20.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 

2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

10.20.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, 

najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10.0; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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10.20.4. Włączona obsługa JavaScript; 

10.20.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki 

w formacie .pdf. 

10.21. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to pliki o wielkości do 100 MB w txt, 

rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, 

png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 

7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, 

XMLenc Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych 

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów .zip lub .7Z Z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa pliki złożone w formatach .rar .gif .bmp .numbrs .pages. 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

10.22. W przypadku podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PadES 

a pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES 

– wówczas plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

10.23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

10.24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

10.25. 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. 

10.26. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

10.27. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.28. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

10.29. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, 

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

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik  zaszyfrować. 

10.30. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

10.33. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10.34. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert) 

10.34.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

10.34.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej, email biuro@mdk-dh@krakow.pl  

10.34.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej. 

10.34.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie środków 

komunikacji elektronicznej oraz w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów.  

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

11.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Mirosław 

Lisik, kierownik gospodarczy, nr telefonu 502896667 

mailto:biuro@mdk-dh@krakow.pl
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11.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30-07-2022 r. 

12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w pkt 12.1, 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. 

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.2., wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

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

związania ofertą. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

13.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

13.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna 

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

13.3. Ofertę tworzą następujące dokumenty 

 wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ); 

13.4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty 

13.4.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp opisane w rozdziale 8 SWZ; 

13.4.2. odpis lub informację Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą 

wykonawcy, w celu potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy, 

jeżeli dotyczy 

13.4.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w pkt 13.4.2, jeżeli dotyczy. Zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej 

w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

13.4.4. dokumenty wskazane w pkt 13.4.2 i 13.4.3 dla osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, jeżeli 

dotyczy. 
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13.4.5. wadium, jeżeli składane jest w formie niepieniężnej. W przypadku wnoszenia 

wadium w formie pieniądza zalecane jest dołączenie do oferty potwierdzenia 

dokonania przelewu. 

13.4.6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli 

dotyczy. Wzór zobowiązania zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. 

13.4.7. oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ, jeżeli dotyczy. 

13.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 

13.4.2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w 13.4.2 pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów. 

13.6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. 

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

14.1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14.2. Oferta musi być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

14.3. Ofertę i dołączone do niej dokumenty oraz oświadczenia należy złożyć za 

pośrednictwem miniPortalu w sposób opisany w rozdziale 10 SWZ.  

14.4. 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. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 

na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.” 

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca 

po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty 

14.6. Termin składania ofert upływa 01-07-2022 r. o godz. 12.00 

 

15. TERMIN OTWARCIA OFERT 

15.1. Otwarcie ofert następuje w dniu 01-07-2022 r. o godzinie 12.15. 

15.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego 

następuje składania ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

15.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

15.5.1.  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

15.5.2.  cenach zawartych w ofertach. 

 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

16.1. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W cenie oferty 

należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym w szczególności przedmiarem robót, które 

są konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  

16.2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z następującymi zaokrągleniami - cyfry od 0 do 4 

powinny zostać zaokrąglone w dół, a cyfry od 5 do 9 powinny zostać zaokrąglone 

w górę. 

16.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Umowa zostanie 

zawarta w walucie PLN (złoty polski).  
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16.4. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 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. W ofercie 

wykonawca ma obowiązek: 

16.4.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

16.4.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

16.4.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

16.4.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT. 

17.1. Kryterium „CENA” w złotych. Znaczenie kryterium – 60% (0,6). Opis sposobu 

oceny ofert dla kryterium „CENA”; 

Lcena = (Cmin / c) x 0,6 x 100 pkt 

gdzie: 

Lcena  - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „CENA” ocenianej oferty; 

Cmin – cena w ofercie z najniższą ceną; 

C – cena w ofercie ocenianej 

17.2. Kryterium „OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE” 

(w skrócie „OKRES GWARANCJI”) w miesiącach. Minimalny wymagany okres 

gwarancji 24 miesiące, maksymalny – 60 miesięcy. Znaczenie kryterium – 15% 

(0,15). Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „OKRES GWARANCJI”: 

LOG = (OG / OGmax) x 0,15 x 100 pkt 

gdzie: 

LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „OKRES GWARANCJI” 

ocenianej oferty; 

OG – okres gwarancji w ofercie ocenianej; 

OGmax – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji 

17.2.1.1. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu 

gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 
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gwarancji wynoszący 60 miesięcy a do umowy zostanie wpisany okres 

gwarancji podany w formularzu oferty. 

17.2.1.2. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu 

gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. 

17.3. Kryterium „TERMIN WYKONANIA”. Znaczenie kryterium – 25% (0,25). Punkty 

zostaną przyznane w następujący sposób: 

tabela 1 

TERMIN WYKONANIA LICZBA PUNKTÓW 

do 15.10.2022 r. 0 pkt 

do 10.10.2022 r. 10 punktów 

do 05.10.2022 r. 15 punktów 

do 30.09.2022 r. 20 punktów 

do 25.09.2022 r. 25 punktów 

17.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie 

wymagania określone w dokumentach zamówienia oraz otrzyma największa liczbę 

punktów wynikająca ze zsumowania punktów z kryteriów opisanych powyżej. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

18.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6.000 złotych (słownie: sześć 

tysięcy złotych). 

18.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. Przedłużenie terminu 

związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

przedłużony okres związania ofertą. 

18.3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

18.3.1. pieniądzu; 

18.3.2. gwarancjach bankowych; 

18.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.3.4. 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). 

18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

63 1020 2906 0000 1002 0391 6400 wraz ze wskazaniem postępowania poprzez tytuł, 

numer sprawy lub numer ogłoszenia. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na 

https://www.ipkobiznes.pl/
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rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą 

uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (realnego wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego). W przypadku 

dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na wykonawcy spoczywa 

obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania  kwoty przelanych środków. 

Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca. 

18.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których 

mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument potwierdzający 

wniesienie wadium w formie niepieniężnej musi zostać dołączony do oferty. 

18.6. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na 

beneficjenta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18 30-059 

Kraków. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp. Gwarancje i poręczenia 

podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, 

będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy 

wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 

ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18.7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) 

w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

18.8. Jeżeli gwarancja/poręczenie ma zabezpieczać ofertę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielenie gwarancji lub poręczenia 

powinno nastąpić w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Niezbędne jest wskazanie w treści gwarancji lub poręczenia 

wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

i wskazanie, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

jest podmiotem wnoszącym wadium. 

18.9. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

18.9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 
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środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 

ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

18.9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 

18.9.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

18.9.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

18.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Z treści zabezpieczenia musi 

wynikać, że zabezpiecza należyte wykonanie umowy, która zostanie zawarta 

w wyniku wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wymianę pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 

OLSZANICA – ul. Ireny Kosmowskiej 12 Kraków”. Oznaczenie sprawy (nr referencyjny 

dla postępowania): MDKDH-ZP/27-1/22 prowadzonym przez Zamawiającego - 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18 30-059 Kraków. 

19.2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według 

wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

19.2.1. pieniądzu; 

19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

19.2.3. gwarancjach bankowych; 

19.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

19.2.5. 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. 

19.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych w art. 450 ust. 2 Pzp: 

19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy 63 1020 2906 0000 1002 0391 6400. Wniesienie zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego). 

19.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

19.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

19.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

19.8. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

19.9. Kwota, o której mowa w pkt 19.8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

19.10. Z treści zabezpieczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zabezpieczenia . 

19.11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. 

19.12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

19.13. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory 

dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez 

polskie sądy powszechne. 

19.14. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub 

poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19.15. Wykonawca przed zawarciem umowy może złożyć Zamawiającemu projekty 

gwarancji lub poręczeń w celu sprawdzenia zgodności treści gwarancji lub poręczeń 

z treścią SWZ w zakresie dotyczącym zabezpieczenia. 
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20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

20.1. W przesłanym zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający wyznaczy zgodnie 

z ustawą Pzp terminy na zawarcie umowy i dopełnienie formalności w celu zawarcia 

umowy.  

20.2. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

20.3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić treść 

(jeżeli dotyczy) i wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

i sposób zgodny z dokumentami zamówienia. 

20.4. Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli 

podwykonawców, jeżeli już są znani. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do tych informacji, a także do przekazywania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu 

zamówienia w późniejszym okresie. 

20.5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

20.5.1. podać nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktów do kierownika budowy oraz 

przekazać dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika uprawnień 

i doświadczenia zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 710 z późn. zm.) oraz 

oświadczenia kierownika o przyjęciu przez niego obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi. 

20.5.2. przedłożyć Zamawiającemu  aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

obejmującej przedmiot zamówienia (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia 

Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej 

niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz  potwierdzenia 

opłacenia wymaganych składek na ubezpieczenie .  

20.5.3. przekazać Zamawiającemu do akceptacji: harmonogram rzeczowy realizacji 
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przedmiotu zamówienia. Akceptacja harmonogramu rzeczowego przez 

Zamawiającego polega na stwierdzeniu zgodności harmonogramu z zakresem 

robót wynikających z dokumentów zamówienia i złożonej oferty,  

20.6. W przypadku niewywiązania się przez wykonawcę, z nałożonych przez 

Zamawiającego obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiający 

uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu 

przysługuje prawo zatrzymania wadium. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. 

21.2. 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 Pzp, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

21.3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

21.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

21.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

21.5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

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

treścią przed upływem tego terminu. 

21.6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

21.7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

21.7.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 
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21.7.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 21.7.1.; 

21.8. 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, w przypadku zamówień. 

21.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.7. i 21.8. 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. 

21.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później 

niż w terminie: 

21.10.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania; 

21.10.2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

21.11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie 

i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, 

wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

21.12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA 

INFORMACYJNA Z ART. 13 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 R., STR. 1), ZWANE DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM 

2016/679” 



Zamawiający: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18 30-059 Kraków 
Nazwa nadana zamówieniu: „Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 OLSZANICA – ul. Ireny 
Kosmowskiej 12 Kraków” 
Nr sprawy: MDKDH-ZP/27-1/22 

 

Strona 33 z 36 

 

22.1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

22.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

22.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

22.4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679. 

22.5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, 

stosuje się odpowiednio. 

22.6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej 

z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

22.7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, 

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

22.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć 

w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, 

które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak 
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i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

22.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

2016/679. 

22.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, 

że: 

22.10.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający 

– Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18 30-059 Kraków; 

22.10.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: inspektor6@mjo.krakow.pl 

22.10.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana pokrycia stropodachu koszar 

piechoty Fortu 39 OLSZANICA – ul. Ireny Kosmowskiej 12 Kraków”. Oznaczenie 

sprawy (nr referencyjny dla postępowania): MDK-DH/ZP/1/2021 prowadzonym 

przez Zamawiającego - Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 

18 30-059 Kraków, 

22.10.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 

2016/679; 

22.10.5. osoba fizyczna posiada: 

22.10.5.1. na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do 

danych osobowych jej dotyczących; 

22.10.5.2. na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

22.10.5.3. na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679; 

22.10.5.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

22.10.6. osobie fizycznej nie przysługuje: 
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22.10.6.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo 

do usunięcia danych osobowych; 

22.10.6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia 2016/679; 

22.10.6.3. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679. 

22.11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych 

z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających 

z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany 

w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

22.12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

rozporządzenia 2016/679. 

22.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne 

wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się 

wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa 

w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie. 

23. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do 

SWZ. 

 

24. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

24.1. Załączniki do SWZ stanowią jej streść. 
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24.2. Załącznikami do SWZ są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1: 

a) dokumentacja projektowa wraz z opisem 

b) przedmiar 

c) decyzja nr 171/6740.2./2021 pozwolenie na budowę oraz pozwolenie nr 70/2021 

Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 

2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 

3) Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 3  

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu – załącznik nr 4  

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór) – załącznik nr 5 

6) Wykaz robót budowlanych (wzór)– załącznik nr 6 

7) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (wzór) – załącznik nr 7 

8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

załącznik nr 8 


