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Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

Adres zamawiającego: ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

Numer tel./fax: 42 643 35 19  

Adres poczty elektronicznej: ePUAP 

nazwa konta ePUAP:  Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

adres skrzynki ePUAP: /zspm_lodz/SkrytkaESP 

Adresy stron internetowych prowadzonego postępowania: http://www.zspm.net 

https://zspmlodz.bip.wikom.pl/ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ - w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcami 

 

Rozdział 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 specyfikacji warunków zamówienia [zwanej dalej także „SWZ”] 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia będą udostępniane na stronach internetowych prowadzonego postępowania: 

http://www.zspm.net     https://zspmlodz.bip.wikom.pl/     https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Rozdział III.  Tryb udzielenia zamówienia 

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 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”]. 

 

Rozdział IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                             

z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

Rozdział V.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających  

na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy 

ul. Naruszewicza 35.  

       Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie 

obowiązek wytwórcy odpadów i zapewni utylizację odpadów niebezpiecznych, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

http://www.zspm.net/
https://zspmlodz.bip.wikom.pl/
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 W przypadku uszkodzeń powstałych w związku z prowadzonymi pracami, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 W obowiązku Wykonawcy jest każdorazowe sprzątanie pomieszczeń, znajdujących się                        

w obszarze oddziaływania prac remontowych. 

       Zamawiający wskazuje na możliwość odbycia wizji lokalnej. 

       Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej:  

 Pani Halina Włodarczyk – tel. kom. 512-156-518. 

2.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niżej wymienionej dokumentacji, 

stanowiącej integralną część opisu przedmiotu zamówienia: 

- Dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ, 

 -  Przedmiary robót, stanowiące Załączniki nr 5a i 5b do SWZ, 

 -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych/elektrycznych, 

stanowiące Załączniki nr 6a i 6b do SWZ. 

3.  Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

       45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

       45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

       45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

       45410000-4 - Tynkowanie 

       45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

       45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

       45442100-8 - Roboty malarskie 

4.   Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone  do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.    Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

      Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy jednego obiektu budowlanego. Przedmiot 

zamówienia stanowi funkcjonalną całość i nie jest możliwy dalszy jego podział na odrębne 

części zamówienia. Podział zamówienia na odrębne części spowodowałby trudności 

techniczne, związane potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców, 

realizujących poszczególne części zamówienia. Jednocześnie powstałoby ryzyko 

niewykonania całego zadania, ponieważ brak wykonania części zamówienia 

spowodowałby, brak możliwości  realizacji całego przedsięwzięcia. 
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     Ponadto, podział zamówienia na części, spowodowałby zmniejszenie możliwości 

dochodzenia roszczeń przez zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania 

zamówienia, z uwagi brak możliwości spersonalizowania odpowiedzialności, w związku                 

z realizacją w jednym obiekcie budowlanym poszczególnych części zamówienia przez 

różnych wykonawców, realizujących poszczególne elementy zakresu zamówienia. 

Wykonawcy mogliby uniknąć odpowiedzialności z uwagi na trudności z jednoznacznym 

ustaleniem przyczyn niewłaściwego wykonania zamówienia, szczególnie w przypadku 

ingerowania przez innego wykonawcę w wykonane już prace, zwłaszcza, że w niektórych 

przypadkach, dopiero łączny efekt prac decyduje o prawidłowym wykonaniu zamówienia. 

       W związku z powyższym, utrudniona by była również możliwość skorzystania przez 

zamawiającego z udzielonej gwarancji przez różne podmioty. 

 Ponadto powstałoby dodatkowe ryzyko związane z faktem, w którym nie złożono by ofert 

na wszystkie części zamówienia, co czyniłoby wykonanie części z nich niecelowym lub 

niemożliwym.  

 Równocześnie zakres zamówienia uzasadniał udzielenie zamówienia jednemu 

wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, 

a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść  

na zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia 

publicznego. 

 

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 

 

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone  do umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w Załączniku 

nr 1 do SWZ. 

Rozdział 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. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym                                

a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:  

       miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
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 korzystającego z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej 

„ePUAP”: dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

       nazwa konta zamawiającego ePUAP: Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

 adres skrzynki zamawiającego ePUAP:  /zspm_lodz/SkrytkaESP 

3.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do formularzy zawartych na miniPortalu: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

5.  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. 

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

8.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza udostępnionego przez miniPortal na ePUAP (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). 

 Zamawiający wyklucza możliwość porozumiewania się wykonawców z zamawiającym                   

za pośrednictwem  poczty elektronicznej (e-mail). Korespondencja odbywa się wyłącznie   

za pośrednictwem miniPortalu. 

9.  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). 

 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) i  rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.                   

z 2017 poz. 2247). 

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

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11.  Zamawiający przekazuje identyfikator  postępowania (MiniPortal): 

       41670b80-5352-43bd-883f-36abf9ee3f8e 

 Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań                               

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

Rozdział IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są pracownicy 

zamawiającego: 

1) Pan Bogusław Maksajda - tel. kom. 507-549-694, 

2) Pani Halina Włodarczyk – tel. kom. 512-156-518. 

 

Rozdział X. Termin związania ofertą 

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

06 września 2022 r. 

2.  Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty               

nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 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. 
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3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody  

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

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

z postanowieniami rozdziału VIII, np. w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt                  

i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2.  Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną                                 

do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

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

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

4.  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. 

 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 ustawy Pzp. 

5.   Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie 

wskazanym w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

6.  Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta                                  

z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu ofertowym. 

7.  Do oferty należy dołączyć: 

 1)  pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 
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 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, 

 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, 

8. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

9.  Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

10.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,     

jak składana oferta (tj. 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 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

11.  Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

12.  Postanowień punktu 11 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny 

ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Rozdział XII. Sposób oraz termin składania ofert 

1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 

 Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 
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2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

3.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08 sierpnia                 

2022 r., do godz. 15:00.  

4.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych                        

w ustawie Pzp i wskazanych w SWZ, uwzględniając cały zakres zamówienia, zgodnie                        

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale V SWZ. 

 Złożenie przez wykonawcę oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje 

odrzucenie tej oferty. 

5.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci 

ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6.  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. 

7.  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 na miniPortalu.  

 Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej  

na miniPortalu. 

8.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

Rozdział XIII. Termin otwarcia ofert 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 sierpnia 2022 r., godz. 16:00. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć                             

na sfinansowanie zamówienia. 

3.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego        

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

4. W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

 1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

 2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XIV. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

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

ustawy Pzp, wykonawcę: 

 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, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054  

i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),  

 d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa                 

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

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

  f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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),  

 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,  
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 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; 

 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;  

 3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek                                

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami                      

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej                            

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału                    

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie           

od siebie;  

 6)  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 i konsumentów, chyba                    

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2.  Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się: 

1)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych                         

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                    

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

2)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym                               

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
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finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona                         

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

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

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

3)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu    

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych                                  

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

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

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

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

Pozostałe uregulowania zostały zawarte w przepisach ww. ustawy. 

3.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia oraz uwzględniać wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w Rozdziale V SWZ, a których 

wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również 

koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących, koszty uporządkowania terenu 

wykonywania prac remontowych, koszty ewentualnych odszkodowań, koszty usunięcia 

gruzu, odpadów i śmieci z terenu wykonywania prac remontowych, ewentualnego wywozu 

na wysypisko i utylizacji oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem 

terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny oferty w Formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto,                     

z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli jest jego płatnikiem. 

3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wpisana cyframi oraz potwierdzona 

słownie, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

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

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość 
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roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

 

Rozdział XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów,                         

i sposobu oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

1)  „Łączna cena ryczałtowa brutto”  –  C 

2)  „Okres dodatkowej gwarancji”  –  G. 

 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga  

[%] 

 

Maksymalna 

ilość punktów,  

jakie może 

otrzymać oferta  

w ramach 

danego 

kryterium 

Sposób oceny według wzoru/schematu 

Łączna cena 

ryczałtowa 

brutto 

60% 60 

   Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------  x 60pkt 

 Cena badanej oferty 

Okres 

dodatkowej 

gwarancji 

40% 40 

G =  Liczba punktów za ocenę okresu gwarancji 

w badanej ofercie: 

 2  lata gwarancji –   0 pkt 

 3  lata gwarancji  –   10 pkt 

 4  lata gwarancji  –   25 pkt 

 5  lat gwarancji (i więcej) –   40 pkt 

RAZEM 100% 100 ──────────────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G  

gdzie: 
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L  –  całkowita liczba punktów, 

C  –  punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ryczałtowa brutto”, 

G  –  punkty uzyskane w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ryczałtowa brutto” dokonana zostanie  

na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie  

i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w punkcie 2. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji”: 

 1) Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata, 

 2)   Oferta Wykonawcy z gwarancją krótszą niż 2 lata zostanie odrzucona, jako niezgodna   

z treścią SWZ, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

 3)    Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40 punktów, w tym: 

 a)  w przypadku udzielenia przez wykonawcę 2 (dwóch) lat gwarancji (minimalny 

okres gwarancji), wykonawca otrzyma – 0 pkt, 

         b) za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej 2 lat, zamawiający będzie przyznawał 

wykonawcy następują ilość punktów:        

             -  3 lata gwarancji (minimalny okres gwarancji plus 1 rok)  – 10 punktów,  

             -  4 lata gwarancji (minimalny okres gwarancji plus 2 lata)  – 25 punktów,  

             -  5 lat gwarancji  (minimalny okres gwarancji plus 3 lata)  –  40 punktów, 

 c)  wykonawca, który zaoferuje gwarancję na okres dłuższy niż 5 lat otrzyma  

także 40 punktów.  

6.  Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Łączna cena ryczałtowa brutto” będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 8, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                        

w dokumentach zamówienia. 
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11. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie 11, zamawiający zwraca się                            

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

13. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                        

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego                                     

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda 

od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej 

istotnych części składowych. 

14. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% 

od: 

 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert niepodlegających  odrzuceniu  na  podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy 

Pzp,  zamawiający  zwraca  się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 13, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

 2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o należny  podatek  od  towarów  i usług,  

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 13. 

15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

16. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami                   

nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

17. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń.  

 Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

18. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp): 

 1)  oczywiste omyłki pisarskie,  

 2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
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 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

 ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody 

na poprawienie omyłki. 

 

Rozdział XVII. 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 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia               

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 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 punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania), zamawiający poda 

miejsce i termin zawarcia umowy, w których wykonawca ma się stawić celem zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy                         

w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w informacji wyborze 

najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania) na warunkach określonych  

w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących 

Załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 

oferty.  

 Postanowienia zawarte w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

nie podlegają negocjacjom. 

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

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

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
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badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

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

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.   

2. 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 Pzp. 

3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie                            

do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. 

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

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

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

Rozdział XIX Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                        

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp   

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zostały zawarte 

w Załączniku nr 1 do SWZ  –  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Rozdział XX Wymagania dotyczące wadium   

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

Rozdział XXI Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

       Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Rozdział XXII Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO (1  

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być 

przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane  

te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

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

w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia 

wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

1) zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
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- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

3) podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej                           

do realizacji zamówienia. 

3. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem                   

(tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób 

zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. 

4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dotyczący wykonawcy, 

podwykonawcy, podmiotu trzeciego: 

 Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania 

danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany                           

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                       

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,                      

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

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

tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

 Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 

z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia                

o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO (oświadczenie zawarte we wzorze formularza ofertowego). 

5. W celu spełnienia przez zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 

RODO, wobec wykonawcy, którego dane osobowe w niniejszym postępowaniu będzie 

przetwarzał, przedkłada poniżej klauzulę informacyjną: 

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 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

-   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi reprezentowany przez Dyrektora 

 ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź,  

    tel./fax 42 643-35-19, 

           adres strony internetowej: http://www.zspm.net,   

                                                     https://zspmlodz.bip.wikom.pl 

 e-mail: zspm@zspm.net, kontakt@zspm.elodz.edu.pl 

- inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Przemysłu Mody jest  

Pan Jacek Majak,  

kontakt: tel. 502 740 777, 

 adres e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl  

- 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 nieograniczonym; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tiret 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

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; 

http://www.zspm.net/
mailto:zspm@zspm.net
mailto:kontakt@zspm.elodz.edu.pl
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• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO. 

Prawo do 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;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

(1 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) - zwane w treści SWZ RODO  

 

Rozdział XXIII. Załączniki do SWZ: 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 do SWZ –  Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone           

do umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- Załącznik nr 2 do SWZ  –  Formularz ofertowy (wzór), 

- Załącznik nr 3 do SWZ  –  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór), 

-     Załącznik nr 4 do SWZ        –  Dokumentacja projektowo - techniczna 

                                                          (wersja elektroniczna), 

- Załączniki nr 5a i 5b do SWZ  –  Przedmiary robót (wersja elektroniczna), 

- Załączniki nr 6a i 6b do SWZ  –  Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót 

    budowlanych/elektrycznych (wersja elektroniczna). 

. 


