SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych - dalej Pzp. pn.

„Ochrona różnorodności biologicznej
obszarów parkowych i wodnych na terenie
Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod
adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr postępowania: BI.I.271.14.2021
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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lewin Brzeski,
ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski,
telefon: (77) 424 66 00,
e-mail: inwestycje@lewin-brzeski.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://miniportal.uzp.gov.pl, http://www.bip.lewin-brzeski.pl

II

TRYB ORAZ WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129) dalej: ustawa Pzp - procedura poniżej progów unijnych (krajowa).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na to, że
podzielenie na części groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami
wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby
ryzyko niewykonania części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043
i 1495):
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy, aby osoby wykonujące
następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty
ogólnobudowlane, zwane dalej „pracownikami” w okresie realizacji umowy, zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na
podstawie 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 oraz ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez
wykonawcę, podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w pkt 1, wraz
z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach
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zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów.
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności
wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez wykonawcę,
podwykonawcę, zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte
przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 1 na podstawie umowy o pracę.
3) Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub/i podwykonawcę kopii umów zawartych
przez wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 w
terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z pkt 2 lub stwierdzenie przez
właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w pkt 1 na
podstawie Umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 1 na podstawie Umowy o pracę.
4) Za niedopełnienie przez wykonawcę lub/i podwykonawcę obowiązku zatrudnienia
pracowników, o których mowa w pkt 1 na podstawie umowy
o pracę zamawiający, ma prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych,
o których mowa w § 12 ust. 1 pkt i) wzoru umowy.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Ochrona różnorodności
biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin
Brzeski”, obejmującego zakres dotyczący obszaru parku oraz otoczenia w Lewinie
Brzeskim, który jest miejscem publicznym, polegający w szczególności na wykonaniu:
 Zabezpieczenia obszaru bezpośredniego wykonywania robót budowlanych
przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych,
 Ścieżek spacerowych na terenie parku o nawierzchni mineralnej, utwardzonej,
wodoprzepuszczalnej z obrzeżami wykonanymi z taśmy stalowej,
 Ścieżek spacerowych pomiędzy ul. Pocztową a rzeką Nysa Kłodzka
o nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi,
 Remontu chodnik w ulicy Pocztowej polegający na wymianie płyt
chodnikowych na kostkę betonową z obrzeżami betonowymi,
 Remoncie jezdni ulicy Pocztowej – nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z
wyznaczeniem przejścia dla pieszych,
 Przebudowy schodów prowadzących na tern parku,
 Odtworzeniu fontann na terenie parku,
 Montażu elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na odpady,
tablice, karmniki, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów,
 Renowacji elementów zagospodarowania terenu – murek od ulicy Krótkiej,
 Demontażu elementów zagospodarowania terenu,
 Zagospodarowaniu zieleni,
 Budowie infrastruktury technicznej: przyłącze i zewnętrzna instalacja
wodociągowa doprowadzająca wodę do fontann ; przyłącze i zewnętrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej ; komory technologiczne fontann,
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 Budowie instalacji elektroenergetycznej: oświetlenie ścieżek w parku,
rozdzielnice, instalacja fontann.
 Obsługi geodezyjnej projektu wraz z powykonawczą mapą geodezyjną,
 Dokumentacji powykonawczej projektu,
 Tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych dotyczących projektu,
 Przygotowaniu i, po otrzymaniu akceptacji zamawiającego, zamieszczeniu w
prasie lokalnej minimum dwukrotnie artykułów dotyczących stanu
zaawansowania realizacji projektu.
3. Charakterystyka, parametry działki: powierzchnia całkowita w granicach opracowania
– 14.216 m2, kubatura: nie dotyczy, ilość kondygnacji: nie dotyczy, bilans powierzchni
zagospodarowania terenu:
• na obszarze oznaczonym w MPZP jako 1ZP: 11.680,00 m2
o nawierzchnia utwardzona: 1.598,82 m2
o powierzchnia fontann: 80,50 m2
o powierzchnia sztucznego potoku: 8,96 m2
o powierzchnia schodów: 45,60 m2
o powierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych: 36,57 m2
o powierzchnia rowu przy ul. Pocztowej: 97,64 m2
o tereny zielone: 9.811,91 m2
• na obszarze oznaczonym w MPZP jako 7UP: 709,00 m2
o nawierzchnia utwardzona: 360,31 m2
o tereny zielone: 348,69 m2
• na obszarze oznaczonym w MPZP jako 28MWn: 90,00 m2
o nawierzchnia utwardzona: 21,99 m2
o tereny zielone: 68,01 m2
• na obszarze oznaczonym w MPZP jako KDD: 1.737,00 m2
o nawierzchnia utwardzona: 1.305,80 m2
o tereny zielone: 431,20 m2
• procent pow. biol. czynnej na obszarze 1ZP: 84,01 % (min. 80%)

• procent pow. biol. czynnej na obszarze 7UP: 49,18 % (min. 35%)
4. Zakres projektowanej przebudowy:
ingeruje w zagospodarowanie terenu,
nie zmienia sposobu wykorzystania terenu,
zmienia parametry charakterystyczne obiektów budowlanych.
5. Zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji technicznej tj.
przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
projekcie budowlanym.
6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia:
Projektowany obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrożenia dla środowiska czy jego użytkowników oraz nie
naruszy
celów
środowiskowych
określonych
dla
wód
podziemnych
i powierzchniowych. W czasie eksploatacji obiektu nie będą wprowadzane do wody,
ani emitowane do atmosfery, żadne substancje, które mogłyby pogorszyć stan jakości
wody i czystość powietrza.
7. Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, jest wpisany do rejestru
zabytków województwa opolskiego jako zespół pałacowy: pałac, otoczenie z bramami,
park pod nr 772/64 decyzją z 1964r oraz jako park pod nr 63/81 decyzją z 1981r, a
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także podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż teren stanowi park zabytkowy położony w
strefie
,,A”
ochrony
konserwatorskiej
układu
urbanistycznego
miasta.
8. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod: roboty budowlane 45000000-07
Dodatkowe kody:
CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV 45231300-7 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45236250-7 Wyrównanie terenu parków,
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 Pzp.
IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: zamówienie należy zrealizować w terminie do
dnia 15.12.2021 roku.

V WIZJA LOKLANA
1.

2.
3.

Wykonawca w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia ma prawo do
wizji lokalnej nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia, która jest
ogólnodostępnym miejscem publicznym.
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Zamawiający umożliwia wgląd do dokumentacji projektowej.

VI PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców (o ile są znane na etapie składania ofert).
3. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie
realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do powierzania podwykonawcom wykonywania
części zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe
i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za
jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z
umów o podwykonawstwo.
6. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymaga
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zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w
przypadku zamówienia na roboty budowlane- także między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
7. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć
części zamówienia, niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp.
8. Jeżeli wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, który jednocześnie jest
podmiotem udostępniającym zasoby, wykonawca zobowiązany jest wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 500 000,00
zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –
zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
nawierzchni z betonu asfaltowego lub z kostki betonowej na powierzchni
min. 1000 m2 z tolerancją na poziomie minus 10% oraz wykonywał jedną
pracę związaną z gospodarką zielenią na obiekcie o powierzchni min.
10.000,00 m2 z tolerancją na poziomie minus 10%.
2. osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż
dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu
zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie:
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a) Kierownik budowy:
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
przez okres min. 3 lat.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 118-123 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).
6. Wykonawca nie może powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby po upływie terminu składania ofert, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających swoje zasoby (art. 123 ustawy Pzp).
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego
zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający oceni, 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 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
9. 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.
10. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum):
a) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców wchodzących w skład
np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od
jednego podmiotu.
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b) Podmioty (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z
ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą
polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą
oświadczenie (wg załącznika nr 6 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie
wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni
współpartnerzy.
13. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu- stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
14. W przypadku wniesienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie wadium i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów
łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o
realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej
określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich
współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać
przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
16. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
VIII PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7 Pzp., tj.:
a) 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;
b) 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;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
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;
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,
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.
IX

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH
DOWODOWYCH :
1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
a) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych;
b) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych;
c) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia;
d) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik
nr 7 do SWZ;
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2.

3.
4.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych,
uprawnień,
doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia:
1) 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 - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 2 do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
UWAGA: wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w
złożonej ofercie.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 3) (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia –
załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
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7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 4 do
SWZ, (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (współpartnerzy) – załącznik
nr 6 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
X. SPOSÓB
KOMUNIKOWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się 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.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 w zakresie procedury – Pani Anna Harasimiuk tel. 77 424 66 37 email:
a.harasimiuk@lewin-brzeski.pl,
 w zakresie przedmiotu zamówienia – Pan Marcin Kulesza tel. 77 424 66 32, email:
m.kulesza@lewin-brzeski.pl
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”.
4. 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).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania.
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres: inwestycje@lewin-brzeski.pl.
10. 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 w pkt 9 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody 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).
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.
13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
8.

XI.
1.

2.
3.

4.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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.
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 1
października 2021 roku.
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.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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5.

XII.

W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
5. 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.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w
rozdziale IX ust. 1, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. 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
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
11. Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2021r. do godziny 9.00
12. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
13. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
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żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia,
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót jak również inne koszty, w tym koszt zakupu
niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z ich
późniejszą likwidacją, koszty doprowadzenia i zużycia mediów na czas budowy (woda,
energia elektryczna), koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i
demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych itp.
Zamawiający zaznacza, że przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym.
Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
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
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . W ofercie, o której mowa w ust. 1,
wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.

9. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej

30% od:
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
11. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
XV. OTWARCIE OFERT
1.

2.
3.

4.

XVI.

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert złożonych do dnia 02.09.2021r. do godziny 9.00, nastąpi w dniu
02.09.2021r. r., o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %

2.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
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a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto
podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2)

Okres gwarancji = 36 m-cy – 0 pkt
Okres gwarancji = 48 m-cy – 20 pkt
Okres gwarancji = 60 m-cy – 40 pkt

Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi poszczególnych
kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:
S = C +G
gdzie:
S – suma punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium C i G
3.
4.
5.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
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 Rozdziale XVIII
SWZ.
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.
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6.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w:
1) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Banku
Spółdzielczym Grodków – Łosiów 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204,
2) w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego należy wnieść, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z art. 453 ustawy
Pzp.
XIX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.

2.
3.

4.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9
do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp oraz
wskazanym we wzorze umowy.
Zmiana umowy jest możliwa w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT
do obowiązujących przepisów prawa, wartość netto pozostaje bez zmian.
c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy.
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5.
6.

Zmiana umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ – ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP.
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.
XXI. INFORMACJA O ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA –

ZGODNIE Z ART. 442 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
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W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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@lewinbrzeski.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 przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym na podst. 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;
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−

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
Burmistrz
Artur Kotara

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
3. Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby
realizacji zamówienia.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące,
które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych.
8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób.
9. Załącznik nr 9 - Wzór umowy.
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