SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
ZAMAWIAJĄCY:
„ZAKOPIAŃSKIE TBS” TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 21,
34-500 Zakopane
tel.: 18/20-613-11
NIP: 736-15-03-312 REGON: 492011614

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 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 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) – dalej PZP na roboty budowalne pn.:

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku
przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem”
Nr postępowania: 2/Jag/2021

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

ZAKOPANE 2021
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy PZP niżej wymienieni tj.:
I.

II.

III.

Skarb Państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie,
reprezentowana przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu,
którego działa Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Krakowie - dr Justyna Kosecka, adres do korespondencji, ul. Bratysławska 1a, 31-201
Kraków, NIP: 526-00-13-054, zwany dalej „KRUS”
Gmina Miasto Zakopane z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane reprezentowaną
przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane - Pana Tomasza Filara za kontrasygnatą
Skarbnika Miasta - Pani Heleny Mamcarz, zwaną dalej „Gminą”
Pan Wojciech Szklarz, zam. w Zakopanem ul. Łukaszówki 7

powierzyły przygotowanie oraz przeprowadzenie niniejszego postepowania podmiotowi o którym
mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy PZP tj.:
„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki 21. NIP 736-15-03-312
REGON
492011614 KRS NR: 0000087862, zwanym dalej „Zamawiającym”
Adres do korespondencji:
Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 21.
Tel. 18/20-613-11
e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
Skrytka_ESP posiadająca adres: /ZTBS/SkrytkaESP
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 07:00 do 15:00.
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
http://ztbs-zakopane.pl/category/przetargi/
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul.
Kościuszki 21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: kkrzeptowska@ztbs-zakopane.pl, telefon: 18 20 666 45.
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 w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
Zamawiający informuje, iż poprzednie postępowanie nr 1/Jag/2021 pn. „Modernizacja instalacji
elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” zostało unieważnione na podstawie
art. 255 pkt. 3) Ustawy PZP.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 Ustawy PZP.
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Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
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. 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: firma@ztbs-zakopane.pl
10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie przedmiotu zamówienia: mgr inż. Wojciech Kopta firma@ztbs-zakopane.pl
w zakresie procedury udzielenia zamówienia: mgr inż. Andrzej Ustupski
firma@ztbs-zakopane.pl
4.

-

Zamawiający informuje, że wymienione w pkt. 10. osoby nie są upoważnione do udzielania
Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści SWZ. Ze względu na obowiązkową
pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawcy wiążące.
11. 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”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
13. 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.
14. 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.
15. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP1 ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01.03.2018 r.
w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym
podpisem i pieczęcią elektroniczną z dniem 1 lipca 2018 r., skończył się przewidziany w art. 137
ustawy z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016,
poz. 1579) okres stosowania funkcji skrótu (algorytmu) SHA-1 w zastosowaniach dotyczących
zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. Przepis wymaga odejścia od stosowania
algorytmu SHA-1 przy składaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i pieczęci
elektronicznej, co powoduje konieczność uprzedniego dostosowania aplikacji do składania
podpisu elektronicznego do algorytmów rodziny SHA-2 i podpisaniu składanych dokumentów
oraz oferty z zastosowaniem w/w algorytmu.
17. Uwaga! Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu
wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego
dla osób podpisujących.

Art. 63 ust. 2 Ustawy PZP:: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym”
1
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18. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta oraz inne dokumenty w postępowaniu
składane są w języku polskim, chyba że SWZ stanowi inaczej. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
19. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających towary
(materiały i urządzenia równoważne, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w
dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów
(materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia,
składając wykaz
towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia),
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać
w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania,
etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające,
że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku,
gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez
Zamawiającego oznakowania, etykiety lub oznakowania, etykiety potwierdzającego, że dane
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający
w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że
roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają
wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez
Zamawiającego.
20. 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) obejmują następujące rodzaje
czynności:
1) operatorów sprzętu ciężkiego lub sprzętu budowlanego oraz osób wykonujących prace
instalacyjne – instalacji elektrycznej.
21. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SWZ.
22. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 7 w Zakopanem.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
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Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1
do SWZ, na którą składa się: projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru
robót.
3.1. Przedmiar robot:
- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Dołączone do SWZ
przedmiary robót mają charakter pomocniczy.
- Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, mają funkcje pomocniczą i
nie stanowią podstawy wyceny ofert. Jednakże Zamawiający wymaga od
Wykonawców dołączania do oferty kosztorysu. Kosztorys sporządzony przed
Wykonawcę na podstawie pomocniczego przedmiaru robot winien uwzględniać
wszelkie niezbędne prace oraz roboty budowalne konieczne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, nawet te nie objęte pomocniczym przedmiarem
robót.
- Wobec faktu, że przedmiar ma charakter pomocniczy Zamawiający nie będzie zajmował
stanowiska w sprawie pytań dotyczących przedmiarów.
- Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje
cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, STWIORB i wzoru
umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do
prawidłowego wykonania dzieła, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione
w przekazanych pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
4.1. Roboty budowlane:
a) Wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki oraz wszelkich robót ziemnych z
wywozem nadmiaru urobku z terenu budowy,
b) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do
realizacji zamówienia (w tym dróg dojazdowych, przejazdów, ogrodzeń
zabezpieczających teren budowy, tablic, oznakowania terenu budowy, itp.),
c) Modernizację instalacji elektrycznej zgodnie z projektem wykonanym przez mgr inż.
Piotra płoskonkę,
d) Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie czynnym, wymagane jest ograniczenie przerw
w dostawie energii elektrycznej do minimum. W razie konieczności wykonawca zapewni
agregat prądotwórczy.
e) Uzyskanie dla zamawiającego wszelkich warunków, decyzji i zezwoleń niezbędnych do
zawarcia umów o przyłączenie, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej oraz montażu
urządzeń pomiarowych, a także:
protokołu sprawdzeń i badań wykonanej instalacji elektrycznej,
dokumentacji powykonawczej,
protokołów zdawczo-odbiorczych do w/w.
f) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uruchomieniu wszelkich instalacji i
utrzymaniu ich w stanie użytkowania, przez co najmniej 2 tygodnie.
g) Pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu doprowadzenia do
zainstalowania nowych układów pomiarowych energii elektrycznej,
h) Zaprawienie wszelkich ubytków po bruzdowaniu, otworach i przygotowanie powierzchni
pod malowanie.
i) Do ceny ofertowej należy doliczyć koszt budowy dwuotworowej kanalizacji
teletechnicznej z dwoma studniami telekomunikacyjnymi we wspólnym wykopie z
zewnętrzną instalacją elektryczną oraz koszt dostawy i ułożenia w wykopie dodatkowej
rury osłonowej fi 110.
4.2. Zakres robót objętych umową obejmuje również wykonanie przez wykonawcę wszelkich
prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez
zakłóceń. Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie
wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne
3.
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5.
6.
7.

bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki
budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy
świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w
umowie [wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które
nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez wykonawcę wykonane w sposób
odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
4.3. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest
konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to
traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych
wprost w dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub
urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i
parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne,
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od
wymaganych w dokumentacji projektowej, funkcjonalnie możliwe do zastosowania w
przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone
przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

V. WIZJA LOKALNA
1.

2.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się przez Wykonawcę z
rzeczywistymi warunkami wykonania robót budowalnych (tj. poznać ewentualne problemy i
utrudnienia związane z przyszłą realizacją usługi). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
W celu odbycia wizji lokalnej należy złożyć wniosek na adres e-mail: : firma@ztbs-zakopane.pl

VI. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców2.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.

1.

Termin realizacji zamówienia wynosi:
a) roboty budowlane i instalacyjne do 3 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
b) prace rozruchowe, czynności odbiorowe do 5 miesięcy od daty przekazania placu
budowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia należy zakończyć najpóźniej do
dnia 15.12.2021 r.

Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP. zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w ofercie podwykonawców, o ile na tym
etapie wykonawca dysponuje taką wiedzą.
2
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Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2.

1.

2.

3.

4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
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 nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną budowę lub/i przebudowy lub/i
rozbudowy lub/i modernizacje instalacji elektrycznej budynku o wartości nie niższej niż
100 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia
kierownika robót:
- posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami
wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
- wpisanego na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do:
a) braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale IX SWZ oraz warunku określonego
w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1) musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
b) warunek określony w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te
zdolności są wymagane,
c) warunki określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 3) i 4) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
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Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i
dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SWZ.
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
5.

1.

2.
X.

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. 4, 5, 7 PZP, tj.:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składają odrębnie:
2.1.1. Wykonawca,
2.1.2. każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2.1.3. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na zasoby tego podmiotu.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem/ami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1.
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-

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 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 zamówienie/ jego
część, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z Podwykonawców/
Podmiotów trzecich/Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
5. Oświadczenie, z którego będzie wynikało, które części zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i w
odniesieniu do warunków wskazanych w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) - 4) - zawarte w Formularzu
Ofertowym tj. załączniku nr 4 do SWZ (o ile dotyczy).
6. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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 – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub
usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych ma
dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia
dokumentów, o którym mowa w pkt 6.
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia
dokumentów, o którym mowa w pkt 6.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 7 pkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
10. 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.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
12. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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.
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

2.

3.

4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępnione 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
wrozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 3) i 4) oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
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5.

6.

7.

8.

9.

jeśli podmioty te wykonają zamówienie/ jego część, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: 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 3.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, 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 katalogiem dokumentów określonych w
Rozdziale X SWZ4.
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.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

2.

3.
4.
5.

3
4

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale IX oraz warunek określony w rozdziale
VIII pkt. 2 ppkt. 1) musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
b) warunek określony w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te
zdolności są wymagane,
c) warunki określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 3) i 4) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Zgodnie z art. 123 PZP.
Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP.
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6.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i
dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SWZ.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – NIE DOTYCZY SKŁADANIA
OFERT I WNIOSKÓW:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w
Rozdziale XIV SWZ), 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 numerem postepowania 2/Jag/2021.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: firma@ztbs-zakopane.pl
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 13.2 powyżej
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).
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” dostępnego na ePUAP/miniPortal lub na adres e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie
internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie
ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami (udzielonymi przez Zamawiającego po upływie terminu o którym
mowa w pkt. ) niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 5 nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
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dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).
4) kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót, uwzgledniający wszelkie niezbędne
prace oraz roboty budowalne nawet te nie objęte pomocniczym przedmiarem robót.
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 żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe lub inne
dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument składający
się na ofertę powinien być czytelny.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 74 ust 1 w związku z art 73 ust. 1 Ustawy
PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia
ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 Ustawy PZP.
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.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
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.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
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.
3)

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i
może skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.
XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Wykonawca podaje cenę ryczałtową (w rozumieniu art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) za realizację całości przedmiotu
zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Podana w ofercie przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi być wyliczona wg kalkulacji
własnej(m.in. w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót, pełniący
rolę pomocniczą). Cena ta musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia
obejmującego wszystkie dostawy i usługi, czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ,
wzoru umowy i obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
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 rozliczyć5. 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.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

3.

5

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.06.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Zgodnie z art. 225 PZP.

Nr postępowania: 2/Jag/2021
Zakopiańskie TBS
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
Procedura otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 czerwca 2021 roku
o godzinie 11:15.
Zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy PZP w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy
użyciu, którego następuje otwarcie ofert, co powoduje brak możliwości ich otwarcia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na
stornie internetowej prowadzonego postępowania.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert stosownie do treści art. 222 ust. 5 Ustawy PZP tj. 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.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1.
Kryterium nr 1: Cena (C) – waga 60 %.
Przyznana Wykonawcy liczba punktów będzie obliczona na podstawie wzoru
matematycznego: C = Cn/Cb* 60
gdzie:
C – kryterium – Cena,
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto
Cb – cena brutto badanej oferty.
1.

2.1.1.

Kryterium nr 2: termin gwarancji (G) - waga 40 %.
Punkty za kryterium „Termin gwarancji” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ,
w skali punktowej do 40 punktów, według następującej zasady:
Termin gwarancji
(liczba miesięcy)
24
36
48
60
72

Liczba punktów przyznanych w ofercie
w tym kryterium
0
10
20
30
40

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał
pod uwagę liczbę miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
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elementy wskazane w dokumentacji projektowej niezbędne do realizacji zamówienia,
liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego danego etapu bez zastrzeżeń,
którą Wykonawca zadeklarował w Formularzu Ofertowym.
UWAGA:
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu
gwarancji lub wskazania okresu krótszego niż 24 miesiące, jego oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca poda inną liczbę miesięcy niż wskazana w powyższych
przedziałach otrzyma liczbę punktów według najbliższego przedziału o wartości niższej
niż podał w Formularzu Ofertowym (np. jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji
wynoszący 26 miesięcy otrzyma 0 pkt., jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji
wynoszący 50 miesięcy otrzyma 20 pkt).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji
dłuższego niż 72 miesiące jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
SWZ.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + G
gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
G – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający
udzieli
zamówienia
Wykonawcy,
którego
oferta
zostanie
uznana
za najkorzystniejszą.
8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
3.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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2.

3.

4.

5.

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

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto
wskazanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie
podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 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. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
UWAGA: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone
w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okoliczności;
b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub
gwarancji;
c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie beneficjenta
przesłane na adres wskazany w treści dokumentu (o każdorazowych zmianach adresu, na
który winno być doręczone żądanie beneficjenta, beneficjent winien zostać niezwłocznie
poinformowany);
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e)
f)
g)
h)

musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego
postępowania;
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki 21.
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.

2.

3.

4.

5.

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).
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7.

12.
13.

14.
15.

16.

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.
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.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
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.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część, Zamawiający informuje, że wersja
edytowalna
załączników
nr
3,4,5
została
zmieszczona
na
stronie
internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://ztbs-zakopane.pl
(zakładka: Aktualności -> Przetargi) w formacie: .doc lub .docx. Załącznik nr 2 – wzór umowy w
formacie: .pdf.
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1A do SWZ

– Dokumentacja projektowa: projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót.
– Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 do SWZ

– Wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SWZ

– Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SWZ

– Formularz Oferty.

Załącznik nr 5 do SWZ

– Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 do SWZ

– Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 do SWZ

– Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki do SWZ Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej
SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.

Treść SWZ wraz z załącznikami zatwierdzam:

17.06.2021 r.

…………………………………………………………………..
[data i podpis Kierownika Zamawiającego]
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Załącznik nr 1 do SWZ

Dokumentacja projektowa, na którą składa się: projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i
odbioru robót znajdują się w oddzielnym pliku.
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Załącznik nr 1A do SWZ

Zamawiający załącza do SWZ przedmiar w formie pliku pdf (Zamawiający nie będzie przekazywał
plików w formie edytowalnej).
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Załącznik nr 2 do SWZ
Wzór umowy znajduje się w oddzielnym pliku.
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Załącznik nr 3 do SWZ

pieczęć wykonawcy

......................, ......................
miejsce

dnia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dot. postepowania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku
przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem”
Nr postępowania: 2/Jag/2021

Oświadczenie o spełnianiu warunków:
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w pkt ......... SWZ (NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT SWZ)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Ustawy PZP
Informacja
na
temat
podwykonawców
niebędących
podmiotami
udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY) :
Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie
podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Ustawy PZP.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje
(JEŻELI DOTYCZY)

Oświadczenie o spełnianiu warunków:
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt ....... SWZ. (NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT SWZ)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:
Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na
podstawie:
- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Ustawy PZP.
.................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego
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Załącznik nr 4 do SWZ
Formularz Oferty
…………………………………………………………..
[Nazwa Wykonawcy / Wykonawców Wspólnych]

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zamieszone w Ogłoszeniu
o Zamówieniu opublikowanym w BZP składamy ofertę na wykonanie „Modernizacji
instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem”, nr postępowania:
2/Jag/2021.

Ja / My niżej podpisany/podpisani:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców Wspólnych)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków Konsorcjum)

1. Składam/Składamy*ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Oświadczam/Oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferuję/Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za cenę
ryczałtową:
netto ………………………………zł (słownie: ……………………………………)
podatek VAT ……..% , tj. ………………………………zł
brutto ………………………………zł (słownie: ………………………………………)
4. Oświadczam/Oświadczamy*, że cena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam/Oświadczamy*, że w cenie oferty podanej w pkt. 3 powyżej zostały uwzględnione
wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie
nie zostały zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z Ustawą PZP oraz art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
6. Oświadczam/Oświadczamy*, że uważam/uważamy się za związanego/związanych ofertą na
okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
7. Oświadczam/Oświadczamy*, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy i
zobowiązuje/zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia Umowy
na zasadach określonych w tym dokumencie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
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8. Zobowiązuję/Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia 30 listopada 2021 r.,
zgodnie z rozdziałem VII SWZ.
9. Oświadczam/ Oświadczamy* że okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem
zamówienia wynosi ……………………… (proszę wskazać liczbę pełnych miesięcy) od daty
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
UWAGA:
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji lub wskazania okresu krótszego
niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca poda inną liczbę miesięcy niż wskazana w powyższych przedziałach otrzyma liczbę punktów
według najbliższego przedziału o wartości niższej niż podał w Formularzu Ofertowym (np. jeśli Wykonawca zaproponuje
okres gwarancji wynoszący 26 miesięcy otrzyma 0 pkt., jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji wynoszący 50
miesięcy otrzyma 20 pkt).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące jego
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

10. Oświadczam/Oświadczamy*, że zamówienie wykonamy sami / z udziałem Podwykonawców. *
*niepotrzebne skreślić, następnie wypełnić właściwymi informacjami

[W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia
powierzonej podwykonawcom].

Części zamówienia powierzone Podwykonawcy:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10.1. Oświadczam/Oświadczamy*, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń
przewidzianych dla podwykonawców zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie
art. 647¹ Kodeksu cywilnego, które wynikają z umów zawartych między wykonawcą, a
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
11. Informuję/Informujemy, że: **
a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów: ………………………………, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania.
Wartość
usług
powodująca
obowiązek
podatkowy
u
Zamawiającego
to
…………………………………. zł netto.
** - dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,
tj. w przypadku:
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

12. Oświadczam/Oświadczamy*, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………. do
……….. lub w pliku o nazwie ………………………………………………..stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr ……….. do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione 6.
13. Oświadczam/Oświadczamy*, że:
a) oferta nie zawiera rozwiązań równoważnych, o których mowa w rozdziale III pkt. 19 SWZ,*
b) oferta zawiera rozwiązania równoważne, o których mowa w rozdziale III pkt. 19, które są
wykazane i opisane w załączniku …………….............. do oferty.*
*niepotrzebne skreślić

14. Oświadczam/Oświadczamy*, że jestem/ jesteśmy 7:
a) mikro przedsiębiorstwem *,

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien więc jednocześnie z
zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa
7
Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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b) małym przedsiębiorstwem *,
c) średnim przedsiębiorstwem*,
*niepotrzebne skreślić

15. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO8 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. *
16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
poniższy adres:

na

adres: ………………………………………………………………………………………………………...
tel. …………………………., fax. ……………………………
e-mail: …………………………………………………………
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ………………………………………
17. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:
Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję bezpłatne i
ogólnodostępne bazy danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru:
− ……………………………………………………………………………………
− ……………………………………………………………………………………
− ……………………………………………………………………………………

18. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert
19. Załącznikami do niniejszej oferty są:
− ……………………………………………………………………………………
− ……………………………………………………………………………………
− ……………………………………………………………………………………

…………………….., dnia ……………. roku.
[miejscowość]

…………………………………………….
[podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawców]

Należy wypełnić wszystkie pola formularza. Pozostawienie pustych/niewypełnionych pól w
formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia

rozporządzenie 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).
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 5 do SWZ

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
•
Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. ul. Kościuszki 21,
34-500 Zakopane.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować
w następujący sposób:
•
e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z póżn. zm.), a następnie zawarcia umowy z
wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia, a także rozliczenia dofinansowania UE
uzyskanego przez Ministerstwo na realizację umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
wynikającego z:
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z póżn. zm.),
rozporządzenie 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. poz. 2415) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia
realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) a w
przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może być
dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach,
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art.18 ust. 5 i 6 oraz z art. 74 ust. 4 ustawy
z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
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3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony
jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem
usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być
przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy realizacja prawa dostępu wymagałaby od Administratora danych niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator danych może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w ramach których były przetwarzane dane
osobowe.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie
jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynik a to
stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych, a w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, P racy 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. poz. 2415).
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy.

Nr postępowania: 2/Jag/2021
Zakopiańskie TBS
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
BĄDŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji
elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 2/Jag/2021
prowadzonego przez „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ja /my* niżej podpisany /i* …………………………………………………………………………………
reprezentując Wykonawcę*: …………………………………………………………………………………
oświadczam/my*, że Wykonawca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) w stosunku do
Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie
oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

…………………….., dnia ……………. roku.
[miejscowość]

…………………………………………….
[podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawców]

Nr postępowania: 2/Jag/2021
Zakopiańskie TBS
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

Załącznik nr 7 do SWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO9
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Ja/My niżej podpisany/podpisani:

..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................
(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn.
„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem”
nr postępowania: 2/Jag/2021
1)

2)

3)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 118 Ustawy PZP potwierdzam, że stosunek łączący mnie z Wykonawcą
……………………………… gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą
zgodnie z art. 120 Ustawy PZP.
Zgodnie z art. 125 ust. 5 Ustawy PZP oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby spełniam warunki

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ w zakresie, w jakim
udostępniam zasoby ww. Wykonawcy oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie
określonym w Rozdziale IX SWZ.
…………………….., dnia ……………. roku.
[miejscowość]

…………………………………………….
[Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu]
* - niepotrzebne skreślić,

9

Uwaga! Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności - pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 Ustawy PZP.

