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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.  

98-220 Zduńska Wola,  ul. Królewska 15,   woj. łódzkie,  Polska.  

3. Numer telefonu: 43  823-31-97; 43  823-48-95    

4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpwikzdw.com.pl      

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

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

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia.  
 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

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

III. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) 

[zwanej dalej także „Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dokonuje podziału 

zamówienia na części.  
 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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V. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w 

pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli. 
 

 

2. Krótki opis robót do wykonania. 

 

2.1. Przestrzeń gastronomiczna. 

Przedmiot zamówienia w zakresie tzw. „przestrzeni gastronomicznej” obejmuje 

pomieszczenia nr 1.21, 1.21 a, 1.21 b, 1.21 c (zgodnie z numeracją pomieszczeń projektu 

budowlanego), na pierwszym piętrze budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy 

ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli. 

Zakres realizacji robót budowlanych określają: 

a) Projekt Wykonawczy Aranżacji Przestrzeni Restauracyjnej – opracowanie z maja 2020 

r., autorstwa biura projektowego Architektura Akzente. Usługi projektowe Krzysztof Dzwonik;  

b) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych – opracowanie z czerwca 

2020 r., autorstwa: EN-WiP Agnieszka Pietrzykowska. Instalacje Elektryczne i Teletechniczne. 

Projektowanie, Wykonywanie, Nadzory ze Zduńskiej Woli; 

c) Projekt wykonawczy branży sanitarnej. Centrum Rekreacyjno - Sportowe „RELAKS” w 

Zduńskiej Woli. Zakład żywienia zbiorowego otwarty – Restauracja– opracowanie z maja 2020 

r., autorstwa: EKOREFAIR Sp. z o.o. z Kalisza; 

d) Projekt technologiczny. Centrum Rekreacyjno - Sportowe „RELAKS” – opracowanie z 

czerwca 2020 r., autorstwa: Q-System Diana Dworacka- Biesiada z Kalisza; 

stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.  

Powierzchnia użytkowa, którą objęty jest zakres ww. opracowania to 167,83 m2. 

W ramach ww. powierzchni przewiduje się wykonanie robót budowlanych wykończeniowych 

i instalacyjnych w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, mających na celu 

przygotowanie pomieszczeń do funkcjonowania strefy gastronomicznej części restauracyjnej 

tzw. „suchej” i „mokrej” w obszarze i układzie funkcjonalnym, zgodnie z projektem 

budowlanym.  

Do przestrzeni gastronomicznej zaliczać się będą w poziomie I piętra nw. pomieszczenia: 
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     L.p.                               Nazwa pomieszczenia              Pow. m² 

       
       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7  
       8  
       9 

   I PIĘTRO   
                              BAR                                                        
                              ZMYWALNIA 

KUCHNIA 
 CIĄG KOMUNIKACYJNY Z SZAFĄ PORZ. 
 ZMYWALNIA  WÓZKÓW TRANSPORTOW. 
 WC DLA PERSONELU 
POM. SOCJALNE 
 SALA KONSUMPCYJNA NR1 
 SALA KONSUMPSYJNA NR 2 

   
           15,08 
             8,17 
           17,60 
           10,15 
             2,70 
             2,77 
             6,55 
           47,65 
           57,16 

                                RAZEM:          167,83 m2 
 

 

Komunikacja odbywać się będzie na jednym poziomie. Część restauracyjna przeznaczona jest 

na ok.40-45 osób tj. część restauracyjna sucha ok. 18 -20 osób i część mokra na ok.22-25 osób. 
 

2.1.1. Uwaga – wyłączenia z zakresu zamówienia opisanego w pkt. 2.1.:  

Zakresem niniejszego zamówienia nie są objęte niektóre roboty budowlane opisane w 

projektach wymienionych w pkt.: 2.1. a), 2.1. b), 2.1. c), 2.1. d), odpowiednio: 

2.1.1.1. w branży budowlanej z zakresu robót budowlanych opisanych w projekcie 

wymienionym w pkt. 2.1. lit a), z zakresu zamówienia wyłączone są: 

a) roboty polegające na rozbiórce  ścian opisanych na rys. A.01 jako: „ściany do 

rozebrania” oraz roboty polegające na wykonaniu ścian opisanych na rys. A.01 Projektu 

wykonawczego Aranżacji Przestrzeni Restauracyjnej, o którym mowa w rozdz. V, pkt. 2.1 

a niniejszego SWZ, jako: „ściany nowoprojektowane gipsowo – kartonowe na stelażu” i 

„ściany nowoprojektowane murowane”):  

b) roboty polegające na wykonaniu okładzin z płytek na posadzkach; 

c) elementy wyposażenia: stoliki, krzesła, hockery barowe, pufy, leżaki, kanapy i sofy na 

tarasie.  

d) dostawa sufitu podwieszanego określonego na rys. A.03 Projektu wykonawczego 

Aranżacji Przestrzeni Restauracyjnej, o którym mowa w rozdz. V, pkt. 2.1 a niniejszego SWZ, 

jako modułowy typ D.  

 

Wyłączeniem z zakresu zamówienia nie jest objęte: 

- wykonanie robót okładzinowych ścian opisanych na rys. A.01. jako „ściany 

nowoprojektowane gipsowo – kartonowe na stelażu” i „ściany nowoprojektowane 

murowane”, tym wykonanie: (m.in. okładziny z płytek ściennych, okładzin z płyt  HPL, prac  

przygotowawczych i robót malarskich),  
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- wykonania ścianek pionowych od wewnątrz ściany zewnętrznej wykonanej obecnie z 

nachyleniem, zgodnie z zakresem wskazanym na rys. A.01 Projektu wykonawczego 

Aranżacji Przestrzeni Restauracyjnej, o którym mowa w rozdz. V, pkt. 2.1 a niniejszego SWZ; 

Ściany winny być wykonane w sposób umożliwiający przyszły montaż na nich wyposażenia 

(np. okapu) i mebli kuchennych.  

- montaż sufitu podwieszanego określonego na rys. A.03 Projektu wykonawczego Aranżacji 

Przestrzeni Restauracyjnej, o którym mowa w rozdz. V, pkt. 2.1 a niniejszego SWZ, jako 

modułowy typ D. 

Powyższy zakres, wymieniony w tirecie pierwszym i drugim lit. a) punktu 2.2.1 pozostaje do 

wykonania w ramach niniejszego zamówienia; 
 

2.1.1.2. w branży elektrycznej: w zakresie robót budowlanych opisanych w projekcie 

wymienionym w pkt. 2.1. lit. b) niniejszego SWZ oraz w zakresie wyposażenia, z zakresu 

zamówienia wyłączone jest: 

a) wykonanie robót polegających na zasileniu rozdzielni TR kablem YKY 5x70mm2, przy 

czym wyłączenie to nie obejmuje wykonania i montażu rozdzielni TU wraz z aparaturą i jej 

montażu kabli i przewodów na korytach, 

b) wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji kabli i przewodów 

montowanych w posadzce, przy czym wyłączenie to nie obejmuje podłączenia tych kabli 

i przewodów do gniazd, opraw, 

c) Wyposażenie w urządzenia wymienione w poz. od 1 do 39 w tabeli na rys. E1.1 

d) Dostarczenie opraw opisanych w projekcie wymienionym w pkt. 2.1. lit. b)  na rys. E1.1 

jako: „Oprawy poza zakresem opracowania zawarte w projekcie budowlanym”.  

e) Dostarczenie urządzeń: R , L , Z , CE , PK , SN , KG , G , F , PP , SCHP , SCH , BR , ZN , SP , 

ZN , SZ , R1 , LN , WCH , ZL , K , E , W , L , W , S.C. , opisanych w projekcie wymienionym w 

pkt. 2.1. lit. b) na rys. E2.  
 

Wyłączeniem z zakresu zamówienia nie jest objęte: 

- zamontowanie i uruchomienie opraw opisanych w projekcie wymienionym w pkt. 2.1. lit. b)  

na rys. E1.1 jako: „ Oprawy poza zakresem opracowania zawarte w projekcie budowlanym”. 

Oprawy  należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w projekcie budowlanym 

wymienionym w pkt. 2.1. lit. d),  
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- dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie wszystkich (poza oprawami: C1, C2, C3) opraw 

oświetlenia podstawowego oznaczonych w projekcie wymienionym w pkt. 2.1. lit. b)  na rys. 

E1.2,  pomimo zapisu na rys. E1.2: „Kolorem pomarańczowym zaznaczono oprawy będące 

poza zakresem niniejszego opracowania. Są one częścią projektu budowlanego”, 

- montaż i podłączenie urządzeń wymienionych w pkt. 2.1.1.2. lit. e) w zakresie, w jakim 

Zamawiający dostarczy te urządzenia.  
 

2.1.1.3. w branży sanitarnej: z zakresu robót budowlanych opisanych w projekcie 

wymienionym w pkt. 2.1. lit c), z zakresu zamówienia wyłączone jest: 

a) wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji wody użytkowej w części 

podposadzkowej, 

b) wykonanie robót polegających na wykonaniu pionu kanalizacyjnego K-1 i odpływów 

kanalizacyjnych w stropie, 

c) wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji podposadzkowych dla instalacji 

centralnego ogrzewania, 

d) wykonanie otworowania koniecznego do realizacji prac montażowych związanych 

z systemem wentylacji w przestrzeni gastronomicznej i klimatyzacji w przestrzeni fitness. 

Wyłączeniem nie są objęte robót instalacyjne związane z montażem wentylacji 

i klimatyzacji. 
 

Zakres wymieniony w pkt 2.2.1 – 2.2.3 z pominięciem wskazanych wyłączeń został 

wykonany przez Zamawiającego w ramach pierwotnego zamówienia publicznego budowy 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli.  
 

2.1.1.4. wyposażenie wymienione w pkt 9 (na str. 9) Projektu Technologicznego. Centrum 

Rekreacyjno-Sportowe RELAKS, o którym mowa w rozdz. V pkt 2.1  

lit. d. Ww. wyposażenie zostanie zakupione w ramach odrębnego zamówienia.  
 

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu. Umożliwiają one przeprowadzenie dalszych prac instalacyjno - 

budowlanych w wyżej opisanym zakresie części gastronomicznej. 

Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości winny być konsultowane z Zamawiającym 

i projektantami – autorami ww. opracowań. 
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2.2. Przestrzeń fitness. 

Przedmiot zamówienia w zakresie tzw. „przestrzeni fitness” obejmuje pomieszczenia nr 0.03 i 

0.03 a (zgodnie z numeracją pomieszczeń projektu budowlanego), na parterze budynku 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli. 
 

Zakres realizacji robót budowlanych określają: 

a) Projekt wykonawczy aranżacji przestrzeni części ajenckiej. Strefa Fitness. – 

opracowanie z grudnia 2020 r., autorstwa: Architektura Akzente. Usługi projektowe Krzysztof 

Dzwonik ze Zduńskiej Woli; 

b) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych – opracowanie z grudnia 

2020 r., autorstwa: EN-WiP Agnieszka Pietrzykowska. Instalacje Elektryczne i Teletechniczne. 

Projektowanie, Wykonywanie, Nadzory ze Zduńskiej Woli; 

c) Projekt wykonawczy branży sanitarnej. Centrum Rekreacyjno - Sportowe „RELAKS” w 

Zduńskiej Woli – Sala fitness – opracowanie z grudnia 2020 r., autorstwa: EKOREFAIR Sp. z o.o. 

z Kalisza; 
 

stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. 
 

Powierzchnia użytkowa, którą objęty jest zakres ww. opracowania to 135,67 m2. 

W ramach ww. powierzchni przewiduje się wykonanie robót budowlanych wykończeniowych 

i instalacyjnych w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej mających na celu 

przygotowanie pomieszczeń do funkcjonowania strefy fitness w obszarze i układzie 

funkcjonalnym określonym w projekcie zasadniczym zgodnie z pierwotnym projektem 

budowlanym.  
 

Do przestrzeni fitness zaliczać się będą w poziomie parteru nw. pomieszczenia: 

 

     L.p.                               Nazwa pomieszczenia              Pow. m² 

       

       1 

       2 

       3 

       4 

 

   PARTER   

                              SALA GŁÓWNA ĆWICZEŃ FITNESS                                                        

                              PRZEBIERALNIA DAMSKA 

                              PRZEBIERALNIA MĘSKA 

                              TOALETA 

  

   

           125,7 

           2,62 

           2,85 

           4,50 

             

                                RAZEM:          135,67 m2 

 

Komunikacja odbywać się będzie na jednym poziomie. Część fitness przeznaczona jest na ok. 

4-6 osób, przebywających w tym samym czasie, pod ścisłą opieką trenera personalnego, który 
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wyznacza sposób i zakres poszczególnych ćwiczeń. Osoba nadzorująca i prowadząca ćwiczenia 

(trener), korzystać będzie ze wszystkich ogólnie dostępnych pomieszczeń dla pracowników tj. 

pomieszczenia socjalnego dla ratowników oraz z toalety i szatni dla pracowników w godzinach 

otwarcia Centrum Rekreacyjno –Sportowego dla klientów. 

 

2.2.1. Uwaga – wyłączenia z zakresu zamówienia opisanego w pkt. 2.2.  

Zakresem niniejszego zamówienia nie są objęte niektóre zakresy dostaw i aranżacji opisane w 

projektach wymienionych w pkt.: 2.2. a), 2.2. b), 2.2. c), odpowiednio: 

2.2.1.1. w branży budowlanej: 

a) dostawa i montaż gumowej maty amortyzującej (przedstawionej na rys. A.02 Projektu 

wykonawczego aranżacji przestrzeni części ajenckiej. Strefa Fitness, o którym mowa w rozdz. 

V pkt 2.2 lit. a niniejszego SWZ); 

b) dostawa i montaż luster i fototapety (przedstawionych na rys. A.07 Projektu 

wykonawczego aranżacji przestrzeni części ajenckiej. Strefa Fitness, o którym mowa w rozdz. 

V pkt. 2.2 lit. a niniejszego SWZ); 

c) dostawa i montaż luster, fototapety, drabinek i zabudowy meblowej B (przedstawionych 

na rys. A.08 Projektu wykonawczego aranżacji przestrzeni części ajenckiej. Strefa Fitness, 

o którym mowa w rozdz. V pkt. 2.2 lit. a niniejszego SWZ) z wyłączeniem zabudowy meblowej 

szafki na kluczyk, która jest do wykonania w ramach niniejszego zamówienia; 

d) dostawa i montaż zabudów meblowych A i C (przedstawionych na rys. A.09 Projektu 

wykonawczego aranżacji przestrzeni części ajenckiej. Strefa Fitness, o którym mowa w rozdz. 

V pkt 2.2 lit. a niniejszego SWZ), 

e) dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia nr 0.03a. 
 

Wyłączeniem z zakresu zamówienia nie jest objęte: 

zabudowa szafy sterowniczej windy osobowej, która jest do wykonania w ramach 

niniejszego zamówienia – celem wykonania zabudowa jest zapewnienie wyciszenia pracy 

szafy sterowniczej windy osobowej – szczegóły wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
 

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu. Umożliwiają one przeprowadzenie dalszych prac instalacyjno - 

budowlanych w wyżej opisanym zakresie części gastronomicznej. 
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Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości winny być konsultowane z Zamawiającym 

i projektantami – autorami ww. opracowań.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca 

załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Dołączony do SWZ przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy i nie może być 

podstawą określenia zakresu zamówienia i wyceny oferty przetargowej 

5. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót, 

o których mowa w rozdz. V pkt 1-3 niniejszego SWZ objętych zakresem umowy o ile nie 

będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

6. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45410000-4 – Tynkowanie 

45422000-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

7. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokolarnego 

odbioru końcowego pełnego zakresu objętego zamówieniem, a w przypadku wystąpienia 

wad wykazanych podczas procedury odbioru końcowego, które są możliwe do usunięcia, 

od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu skutecznego usunięcia tych wad. Okres 

rękojmi ustala się na równy okresowi gwarancji. 

8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się 

bezpośrednio do konkretnych produktów, urządzeń , norm, aprobat, certyfikatów, znaku 
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towarowego, patentu oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech 

technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 

zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, 

pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry 

techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w 

dokumentacji projektowej oraz posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do 

wskazanych w  dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy 

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a 

znajdujących się w dokumentacji. 

VI. Termin wykonania zamówienia. 
 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 
 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 
 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

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

formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 
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4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 

oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP). 

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

elektronicznej, email: inwestycje@mpwikzdw.com.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

inwestycje@mpwikzdw.com.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 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 z dnia 30 grudnia 

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

mailto:inwestycje@mpwikzdw.com.pl
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 

grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 

zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

Nie dotyczy. 
 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się Wykonawcami 
 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Radosław Stefaniak 

Jolanta Zięba-Gzik 

e-mail: inwestycje@mpwikzdw.com.pl 

tel. 43 823 31 97 wew. 32 lub wew. 39 
 

XI. Termin związania ofertą 
 

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

12.05.2021 r. 

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

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub 

innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows  

(Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
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8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
 

9. Do oferty należy dołączyć: 

9.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9.3 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.; 

9.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi 

- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ; 

9.5 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w rozdz. XII pkt 9 muszą być złożone 

w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
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kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

13.04.2021r., do godz. 10:00 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten 

numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 

wycofania oferty. 

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

za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 

określający wolę ich utajnienia. 
 

XIV. Termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021r., o godzinie 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć ́ na 

sfinansowanie zamówienia. 
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4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowania.  
 

XV. Podstawy wykluczenia 
 

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

Pzp, Wykonawcę:̨ 

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

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

art.  48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270– 277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

1.4 wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się ̨o zamówienia publiczne; 

1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

ze Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą,̨ ze przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być ́

wyeliminowane w inny sposób niż ̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7 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. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 
 

XVI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 

i zawodowej, jeżeli wykaże, że  

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

okresie, wykonali należycie, jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 złotych 

brutto polegającą na wykonaniu robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w 

branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w budynku użyteczności publicznej. 
 

Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, 

przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP 

z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

XVII. Sposób obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem 

kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od 

towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 
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4. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

5. Cena winna obejmować wszystkie składniki, zobowiązania i koszty związane 

z wykonaniem zamówienia. 

6. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w 

obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 

przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 

pkt 3 Pzp). 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
 

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował na podstawie niżej 

przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

 

 

LP = A + B  

KRYTERIUM WAGA (%) 

A Kryterium cenowe - maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium 60 

B Kryterium Termin gwarancji Tg – maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium 40 

LP Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 100 

 

A. KRYTERIUM – CENA OFERTY  

 

                           oferta z najniższą ceną  brutto 
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                        A = ------------------------------------------------  x 100  x 60% =  ……….. pkt. 

                           cena badanej oferty brutto 

 

A.1 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.  

A.2 Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.  

A.3 Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego 

kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty 

w kryterium cena oferty. 
 

B. KRYTERIUM TERMIN GWARANCJI Tg: 
 

B.1 Termin gwarancji na wykonane roboty i usługi oraz zastosowane materiały. Termin 

ten musi być określony w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy. W przydatku 

zaoferowania terminu krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, 

natomiast w przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 84 miesięcy oferta 

zostanie oceniona tak samo jak by Wykonawca zaoferował 84-miesięczną 

gwarancję. Jeśli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca zaoferował termin minimalny. 

B.2 Kryterium termin gwarancji (Tg) będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie: 

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru: 

TgOC 

Liczba punktów oferty (Tg) = ------------------------- x 100 pkt x 40% 

TgNTG 

gdzie: 

TGOC - termin gwarancji oferty ocenianej 

TGNTG – najdłuższy termin gwarancji 

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 
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3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

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. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨ w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

7. 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. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, oferta 

podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki 

do unieważnienia postepowania. 
 

XIX Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  
 

XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, 

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

formach określonych w art. 450 ust .1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Pekao S.A. I oddz. Zduńska Wola                  

Nr konta 33 1240 3174 1111 0010 9074 8025  a wnoszone w innej formie należy 
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składać w Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Zduńskiej Woli sp. Z o.o., ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola 

5. Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

następujące elementy: 

6.1 Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) –zgodne  z  informacjami  podanymi  

w ofercie, 

6.2 Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 

6.3 Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

6.4 Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

6.5 Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto 

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wniesione 

zabezpieczenie musi umożliwiać Zastanawiającemu zaspokojenie jego roszczeń 

wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań 

określonych treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie 

tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę 

sądową. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych, 

bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że 

wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6.6 Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie 

wypłaty do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie 

zapisy umowy oraz: 

a) czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu 

uzyskania możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do Wykonawcy 

jak i Gwaranta lub Poręczyciela) tj. minimum 2 dni na dostarczenie każdej 

niezbędnej przesyłki pocztowej; 

b) czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku 

podwójnego jej awizowania; 
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c) 7-dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty; Ponadto 

termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 

6.7 Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności 

gwarancji lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym 

wystąpienie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę powoduje powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela 

w stosunku do Zamawiającego i nie może być utożsamiany z terminem, o którym 

mowa w pkt 6.6. Termin ważności gwarancji musi uwzględniać wszystkie zapisy 

umowy. 

6.8 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6.9 Sformułowanie  zobowiązania  Gwarant dające  możliwość  Zamawiającemu 

wypłatę kwoty z zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy Pzp. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez 

Zamawiającego. 
 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
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użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w rozdz. XXI pkt 1, jeżeli w postepowaniu 

o  udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w rozdz. XXI pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy (wzór umowy), które stanowią Załącznik Nr 4  do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią na 

żądanie Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu 

Wykonawców albo unieważnić ́postepowanie. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości i formie określonej w rozdziale XX SWZ. 
 

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 4 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 ustawy Pzp oraz wskazanym 

we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 
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4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 
 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

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

przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2.2 zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sadu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” Pzp. 

XXIV. Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. 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 samu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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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 Prezes Zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o., tel. tel. 43 

823 31 97, fax 43 823 24 06; 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o można skontaktować się pod 

adresem inspektor@mpwikzdw.com.pl i telefonem 502 678 323; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni 

gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli” Znak sprawy: 11/2021/R , 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie Pzp.; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego ; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 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: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 

c) 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 ***; 

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. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

11. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

12. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 



28 
 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: 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. 

 

XXVI. Załączniki do SWZ 
 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja techniczna  

3. Oświadczenie  

4. Projekt umowy  

 

 

Opracowali:  

1. Sylwester Woźniak  
 

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Radosław Stefaniak 

2. Marek Gładkiewicz 

 

Z A T W I E R D Z A M 

 

       Prezes Zarządu – Radosław Tyrakowski 
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Załącznik nr 3 SWZ 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.  
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola  

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót 

wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli” - znak sprawy: 

11/2021/R,  prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej 

Woli Spółka z o.o, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót 

wykończeniowych w pomieszczeniach przestrzeni gastronomicznej i przestrzeni fitness w obiekcie 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS przy ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli ” - znak sprawy: 

11/2021/R , prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej 

Woli Spółka z o.o, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XVI. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 


