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1. Nazwa, adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Zamawiający:  Gmina Lewin Brzeski, Rynek 1, 49 - 340 Lewin Brzeski, 
tel. +48 77 424 66 00, e-mail: inwestycje@lewin-brzeski.pl  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.bip.lewin-brzeski.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie jest prowadzone bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert, czyli w 
trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.) - procedura poniżej progów unijnych (krajowa).  
 

3. Przedmiot i opis zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorogoszcz, 

gmina Lewin Brzeski – wykonanie na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych objętych ww. 

dokumentacją. 

Kod CPV 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

Kod CPV  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 

3.1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 

3.1.1 Na podstawie PFU oraz przedmiarów należy wykonać dokumentację techniczną oraz 
uzyskać na jej podstawie wszelkie niezbędne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia/zgłoszenia w tym 
od organu administracji architektoniczno – budowlanej. Uzyskanie przedmiotowych decyzji jest 
wymagane wyłącznie dla części przedmiotu zamówienia, dla którego przepisy odrębne, w tym 
ustawa Prawo budowlane, nakładają obowiązek ich uzyskania. 
3.1.2 Roboty budowlane w zakresie wskazanym w PFU i przedmiarach, tj.: 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- remont ścian wewnętrznych (tynkowanie, okładziny, malowanie), 
- wykonanie otworu w ścianie wewnętrznej wraz z podciągiem, 
- malowanie sufitów, 
- roboty posadzkarskie, 
- okładziny schodów wejściowych, 
- wymiana pokrycia dachowego (dachówka oraz papa) wraz z izolacją, obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe, 
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wpięciem do istniejącej, 
- przebudowa instalacji elektrycznej, 
- przebudowa instalacji elektrycznej – przyłącze, 
- przebudowa instalacji odgromowej, 
- przebudowa instalacji wo-kan w toaletach, 
- zakup, dostawa i montaż sceny drewnianej, 
- wykonanie altany drewnianej, 
- zagospodarowanie terenu – roboty drogowe i nawierzchniowe, 
- wykonanie zieleni, 
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej według załączonego opracowania. 

mailto:inwestycje@lewin-brzeski.pl
http://www.bip.lewin-brzeski.pl/
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3.1.3 Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych: 
- dla zakresu wymagającego uzyskania uzgodnień/pozwoleń – po dostarczeniu Zamawiającemu i 
protokolarnemu odbiorowi dokumentacji technicznej wraz z tymi uzgodnieniami/pozwoleniami, 
- dla zakresu niewymagającego uzyskania uzgodnień/pozwoleń – po protokolarnym przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji technicznej na ten zakres.  
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ  
w szczególności: Program Funkcjonalno – Użytkowy, przedmiar robót. 
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia 
opisał ten przedmiot przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie 
przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 
 
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej i technicznej,  
a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, 
to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, 
europejskiej ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.  
W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, 
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 
zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany 
udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych,  
o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.  
 

4.  Termin wykonania zamówienia. 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu 
umowy; 
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem:  
 – w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. 
 
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.  
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 10 do SWZ. 
 

6. 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 (nie dotyczy składania ofert) 
 
6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 
10), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. dostępnych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 
inwestycje@lewin-brzeski.pl   
6.2.  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 „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:inwestycje@lewin-brzeski.pl


 
Strona 4 z 11 

postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. 
BI.I.271.6.2021. 
6.3.  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).  
6.4.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, 
wynosi 150 MB.  
6.5.  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.  
6.6.  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję 
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
6.7 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415).  
 

7.  Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami  

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniona jest następująca osoba po stronie 
Zamawiającego:  
- w zakresie procedury: Anna Harasimiuk, e-mail: inwestycje@lewin-brzeski.pl  
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Kulesza, e-mail: inwestycje@lewin-brzeski.pl  
 

8. Termin związania ofertą  

8.1 Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin  
składania ofert.  

8.2 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia    
2021 roku.  

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

8.4 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

9.1 Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 
SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
9.2 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
9.3 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część należy ten plik zaszyfrować. 

mailto:inwestycje@lewin-brzeski.pl
mailto:inwestycje@lewin-brzeski.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.4.1 Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ. 
9.4.2 Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wielu wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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. 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby, 

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 4 do SWZ), 

c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału  
 postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 5 do SWZ), 

d) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ). 

 
9.4.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy.  
9.4.4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał w formularzu OFERTA dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
 
9.4.5  Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 9.4.4., zamawiający żąda od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej  

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

 

10. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert. 

10.1 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 OFERTA wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem.  
10.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt, 
.doc, .docx, .pdf. 
10.3 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). 
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 653 ze zm.). 
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Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. W przeciwnym 
razie zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie nieprawidłowo opisanego pliku  
z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 
10.4 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   
10.5 Termin składania ofert upływa 5 lipca 2021 roku do godz. 9:00 

10.6 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. 
 
10.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 
 

11. Termin otwarcia ofert 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 

11.1 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  
11.2 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
11.3 Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

11.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

12. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. oraz 109 ust. 1 Pzp 

12.1 Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), 
żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
12.2 Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz 
żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 
ustawy Pzp. 
Art. 109 ust. 1 pkt:  
„5)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 
7)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.” 
 

13. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają 
warunek:  
13.1 Dotyczący zdolności technicznej: Posiada doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku 
użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 lub o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż 200 m2. 
13.2 Dotyczący zdolności zawodowej: Dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (jedna 
osoba). 
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane 
wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
 

14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 
Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych: 
14.1. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 13.1 SWZ 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty.  
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót 
budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.   
14.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
spełniających wymagania określone w punkcie 13.2. SWZ wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
14.3 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 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 lub wniosek o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ). 
 
Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca, składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
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15. Sposób obliczenia ceny oferty. 

15.1 W ofercie należy podać cenę zamówienia, przez którą należy rozumieć cenę w rozumieniu 
art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30). 
15.2 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
15.3 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia 
określonego w punkcie 3 SWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT. 
 

16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu 
oceny ofert 
 
16.1 Oferty będą oceniane według kryterium:  
Kryterium 1 (C1): cena – 60%, przy czym 1% = 1 pkt  
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt 
Kryterium 2 (C2): okres gwarancji – 40% - 40 pkt 
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt 
Sposób oceny ofert:      Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 
Kryterium 1:  
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Cbad – cena oferty badanej 
Kryterium 2: 
Udzielenie dodatkowego okresu gwarancji – kryterium rankingowe:  
- udzielenie gwarancji min. 3 letniej – 0 pkt, 
- udzielenie gwarancji 4 letniej – 20pkt, 
- udzielenie gwarancji 5 letniej – 40 pkt. 
Uwaga: Zamawiający wymaga udzielenia min. 3 letniej gwarancji oraz rękojmi zgodnie z 
przepisami Kodeksu cywilnego. 

Cena oferty: (C1 x 0,6) + C2 

16.2 Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w Kryteriach nr 1, nr 2. Jako 
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 
 

17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
17.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
17.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
17.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w punkcie 34 SWZ. 
17.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
17.5 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.). 
 

19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
 



 
Strona 9 z 11 

Z uwagi na zakres zamówienia podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi 
trudnościami technicznymi, stąd Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

20. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub 
maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, 
które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku 
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 
Nie dotyczy. 
 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie. 
 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

22. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp. 
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności związane 
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  
 

23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

Pzp. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp 

 
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 

25. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.  

  

26. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 i 8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.  
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp,  
 

27. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 
których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 
lub sprawdzeniu dokumentów. 
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28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą. 
 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

29. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

30. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121. 
 

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

 
31. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

32. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 
230. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 
 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 
 

34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia 
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 299); 
Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Lewinie Brzeskim Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu: 

-  w oryginale w postaci papierowej albo  
-  w postaci elektronicznej na adres: inwestycje@lewin-brzeski.pl  

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez 
odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek 
protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania 

mailto:inwestycje@lewin-brzeski.pl
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czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy 
nie. 
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 
453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

KLAUZULA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. 
Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 4246600; fax: 77 4246638; email: lb@lewin-
brzeski.pl  

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest Pan 
Tomasz Dragan, kontakt: adres e-mail: Tomasz.dragan75@gmail.com, telefon: 
+48 733 508 806 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

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; 

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 osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

       9. nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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.  

 

        Zatwierdzam 17.06.2021   

   Z up. Burmistrza 

    Dariusz Struski  

Zastępca Burmistrza  
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