


Rozdział I.

Zamawiający : TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU im. prof. Władysława Jedlińskiego

Adres- ul. Kasztelańska 1,56-300 Milicz ,  REGON 020686967,  NIP 916 13 93 133

tel./fax.071-3840718,e-mail:sekretariat@tlmilicz.pl,https://www.tlmilicz.pl/

 Adres poczty elektronicznej: w zakresie niniejszego postępowania właściwym adresem

poczty  elektronicznej  do  korespondencji  z  wykonawcami  jest:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/technikumlesne

lub sekretariat@tlmilicz.pl 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: 

BIP | Technikum Leśne w Milczu (tlmilicz.pl)  Zamówienia publiczne |  

a) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  komunikacja  między

Zamawiającym  a  wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  Platformy  e-Zamówienia,

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

b) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne..

c) Adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania  (link  prowadzący

bezpośrednio  do  widoku  postępowania  na  Platformie  e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-3fe1201c-bd8d-11ed-b311-

9aae6ad31be8

d) Postępowanie  można  wyszukać  również  ze  strony  głównej  Platformy  e-Zamówienia

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

e) Identyfikator  (ID)  postępowania  na  Platformie  e-Zamówienia:

ocds-148610-3fe1201c-bd8d-11ed-b311-9aae6ad31be8

f) Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  musi  posiadać  konto  podmiotu  „Wykonawca” na  Platformie

e-Zamówienia. 

g) Szczegółowe  informacje  na  temat  zakładania  kont  podmiotów

oraz  zasady  i  warunki  korzystania  z  Platformy  e-Zamówienia  określa  Regulamin

Platformy  e-Zamówienia,  dostępny  na  stronie  internetowej

https://ezamowienia.gov.pl  oraz  informacje  zamieszczone  w  zakładce  „Centrum

Pomocy”.

Rozdział II.

Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  podstawowym

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

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz

aktów wykonawczych do ustawy.

2) Wartość zamówienia poniżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 

3) W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalej

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

4) Ilekroć  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  i  innych  dokumentach  dotyczących

postępowania mowa jest o:

str. 2

https://www.tlmilicz.pl/bip/
https://ezamowienia.gov.pl/
https://www.tlmilicz.pl/bip/zamowienia-publiczne/


1) ustawie Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą, należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1710 ze zm.),

2) ofercie,  należy  przez  to  rozumieć  złożony  u  Zamawiającego  w  formie  dokumentu

elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  formularz

ofertowy,

3) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy, należy

przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym Wykonawcę do

występowania w obrocie prawnym. 

4) w  przypadku  gdy  upoważnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  bezpośrednio  

z właściwego rejestru, niezbędne jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa

wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5) Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Ofertę należy złożyć w

języku polskim.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Niniejsze  zamówienie  nie  jest  podzielone  na  części  ze  względów

organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem

charakter  wykonawstwa  jednobranżowego,  zamówienie  jest  możliwe  do  realizacji

nawet przez mikroprzedsiębiorstwa ze względu na wartość zamówienia. Podział zamówienia

groziłby  ograniczeniem  konkurencji  albo  nadmiernymi  trudnościami  technicznymi  lub

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

8) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których

mowa w art. 95 i 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

9) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.  214 ust.  1 pkt 7

ustawy Pzp. 

11) Zamawiający   przewiduje  przeprowadzenia  przez  wykonawcę  wizji  lokalnej  i  sprawdzenia

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust.

2 ustawy Pzp.

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji

elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

15) Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia

negocjacji.

16) Wszelkie załączniki do SWZ stanowią jej integralną część.

17) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz

inne dokumenty zamówienia: http://tlmilicz.pl/ oraz https://e-zamowienia.gov.pl/ 
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Rozdział III.

 Opis przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45442000-7- nakładanie powierzchni kryjących
45432000-4- kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Przedmiotem przedsięwzięcie jest remont pomieszczenia Auli szkolnej - dawniej Sali balowej Pałacu

Maltzanów obecnie siedzibie Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego, który

jest zlokalizowany przy ul. Kasztelańskiej 1 w Miliczu. Pałac Maltzanów  wpisany jest  do rejestru

zabytków decyzją nr A/2438/2016 z dnia 31.05.1950r. 

Dane gabarytowe:

 Aula szkolna dawniej sala balowa o kształcie owalu powierzchnia - 127,23m2.

 Pomieszczenie pomocnicze o powierzchni - 62,2m2.

 wysokość auli w najwyższym miejscu - 7,11 m

 wysokość pomieszczenia sąsiadującego- 3,83 m

Stan obecny auli -Ściany oraz sufit były wielokrotnie malowane - jest kilka warstw farby. W dolnej
części  liczne uszkodzenia tynku wymagające odtworzenia.  Sufit z  licznymi widocznymi rysami.  Na
ścianach  znajdują  się  płaskorzeźby,  których  renowacja  musi  przebiegać  pod  nadzorem  osoby   z
uprawnieniami konserwatorskimi. 

Remont  auli  -  malowanie  musi  być  poprzedzone  ściągnięciem  starych  warstw  farb,  a  następnie
uzupełnieniem tynków. Wykonawca jest też zobowiązany do ukrycia na powierzchniowych instalacji
elektrycznej.  Remont  istniejącej  podłogi  polegający  na  zerwaniu  istniejącego  parkietu  i  warstw
posadzkowych, ułożeniu nowych warstw i płytek granitowych -wzór, kolorystyka i układ wg projektu
do zatwierdzenia przez DWKZ we Wrocławiu.

Wszystkie  elementy  przedsięwzięcia  muszą  być  zgodne  z  projektem  zatwierdzonym  przez
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu- Załącznik nr 11.

Załącznik nr 7 do SWZ -obejmująca szczegółowy obmiar prac do wykonania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określają  w  szczególności  przedmiary,  które  stanowią
materiał  pomocniczy  dla  wykonawcy  do  obliczenia  ceny  oferty  oraz  szczegółowa  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w projekcie budowlanym . Wykonawca
zapewnia  wszelkie  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  we
własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  oraz  zobowiązany  jest  do  stosowania  wyrobów  budowlanych
zgodnych  ze  szczegółową  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
dopuszczonymi  do  stosowania  przez  ustawę  Prawo  budowlane,  posiadającymi  aktualne  atesty  i
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certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  Remont powinien zostać wykonany przy użyciu takich

technologii  i  środków  technicznych,  aby  do  minimum  ograniczyć  niekorzystne  oddziaływanie

inwestycji  na  środowisko  (emisja  hałasu  i  drgań,  emisja  spalin,  emisja  ciepła  do  atmosfery,

zapotrzebowanie mediów). Dokumentacja techniczna stanowi integralną część SWZ z zastrzeżeniem,

że wszystkie ewentualnie wskazane w niej z nazwy materiały (wyroby) lub ich pochodzenie należy

rozumieć,  jako  określenie  wymaganych  parametrów  technicznych  lub  standardów  jakościowych.

Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, wskazanie z nazwy materiałów i wyrobów lub ich

pochodzenia,  jest  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  zaś  dopuszcza

zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji

technicznej.  Materiały  (wyroby)  pochodzące  od  konkretnych  producentów  określają  minimalne

parametry jakościowe i  cechy użytkowe,  jakim muszą odpowiadać materiały (wyroby)  oferowane

przez  wykonawcę,  aby  zostały  spełnione  wymagania  stawiane  przez  zamawiającego.  Materiały

(wyroby)  pochodzące  od  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  wzorzec  jakościowy

przedmiotu  zamówienia.  Pod  pojęciem  „minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe”

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów (wyrobów) zawarte w ogólnie dostępnych

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do

określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami  producentów/produktów  ma  wyłącznie

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub

konkretny  produkt  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia,  dopuszcza  jednocześnie  produkty

równoważne  o  parametrach  jakościowych  i  cechach  użytkowych,  co  najmniej  na  poziomie

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych

parametrach. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o

opinię na temat oferowanych materiałów (wyrobów). Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia

przez  Zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  (wyrobów)  równoważnych  albo  odrzuceniu

oferty  z  powodu  braku  równoważności.  Ponadto,  jeżeli  zastosowanie  rozwiązań  równoważnych

pociągać będzie za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji  technicznej,

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  dokumentacji  zamiennej  uwzględniającej

wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu oraz, o ile to

niezbędne  uzyskania  również  uzgodnień  (zezwoleń,  pozwoleń,  itp.)  lub  decyzji  odpowiednich

instytucji,  podmiotów  i  organów  (zezwoleń,  pozwoleń,  itp.)  lub  decyzji  odpowiednich  instytucji,

podmiotów i organów administracyjnych.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia, przed przygotowaniem oferty, obowiązkowej wizji lokalnej 

w celu ustalenia parametrów przestrzennych. Wizja lokalna ma posłużyć oferentowi do określenia 

niezbędnych potrzeb materiałowych i rozwiązań funkcjonalnych. 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji  lokalnej. Na wniosek

Wykonawcy, zgłoszony w formie mailowej na adres mailowy sekretariat@tlmilicz.pl, nie później niż

do  dnia  22.03.2023r.,  Zamawiający  ustali  termin  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  miejsca

wykonywania robót. Koszty związane z odbyciem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 Zapisy  niniejszego  opracowania  nie  zwalniają  Wykonawcy  prac  budowlanych  z  wyceny  pełnego

zakresu prac, jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego niniejszym

remontem. 

Rozdział IV.

 Roboty towarzyszące i uzupełniające: 

1. Postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami (wywóz i utylizacja

odpadów), na koszt wykonawcy 
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2. Po zakończeniu remontu, uporządkowanie placu budowy i terenów przyległych wykorzystywanych

dla potrzeb budowy, 

3.  Wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  w dwóch  egzemplarzach,  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami i normami. 

UWAGA!  Zamawiający  informuje,  że  zaproponowane  w  dokumentacji  technicznej  materiały  do

realizacji  robót  budowlanych,  ich typy i  nazwy stanowią jedynie  przykład i  standard rozwiązania.

Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, posiadające

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne. Przed przystąpieniem

do robót Wykonawca powinien przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego i Inspektora

Nadzoru zestawienie proponowanych do użycia materiałów (wraz z kartami katalogowymi, atestami,

dopuszczeniami, certyfikatami, jeżeli były wymagane). 

Rozdział V.

 Informacja o  przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu  tego samego rodzaju

zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy  Pzp  w  wysokości  do  30%  wartości  zamówienia  podstawowego,  które  będą  polegały  na

wykonaniu  robót  z  zakresu  wymienionego  w  rozdziale  III  (  Opis  przedmiotu  zamówienia)  pod

warunkiem należytego wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z zawartą umową.

Rozdział VI.

Informacja o kosztach postępowania.

 Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdział VII.

Informacja o możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferty wspólne).

 1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość  składania jednej

oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o

ile  upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej  spółki  wynika z dołączonej do

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne

pełnomocnictwo.  Nie  dotyczy  to  spółki  cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo  do

występowania  w  imieniu  tej  spółki  wynika  z  dołączonej  do  oferty  umowy  spółki  bądź  wszyscy

wspólnicy  podpiszą  ofertę.  Pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  powyżej,  może  wynikać  albo  z

dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do

oferty). 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 5.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  przez  Wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Oświadczenia  te  potwierdzają  spełnianie  warunków
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udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  (żaden  z  Wykonawców  wspólnie

składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w

tym  zakresie  musi  złożyć  każdy  z  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną;  oświadczenie  o

spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w

postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

6.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  polegać  na

zdolnościach  tych  z  wykonawców,  którzy  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji,

których  te  zdolności  są  wymagane.  W  takim  przypadku  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w

formie  innej  niż  pieniądz,  z  treści  dokumentu  wadium  musi  wynikać,  iż  zabezpiecza  ono  ofertę

złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 8.  Wszelka  korespondencja  dokonywana  będzie  wyłącznie  z  pełnomocnikiem  Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Rozdział VIII.

 Informacja o podwykonawstwie 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2.  Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, zobowiązany

jest do wskazania w ofercie (formularz oferty – Załącznik nr 1), jaką część/zakres zamówienia (rodzaj

pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podania firmy podwykonawcy (jeżeli

jest już znana). 

3.  Wykonawca, który nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, winien

wpisać  w  formularzu  oferty  „nie  dotyczy”  lub  inne  podobne  sformułowanie.  Jeżeli  Wykonawca

zostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), będzie to oznaczało, że zamówienie

zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy (bez udziału podwykonawców).

 4.  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  podał

nazwy/firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu (o ile

są mu znane) zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o

których jest mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również nowych

podwykonawców,  których  Wykonawca  zaangażuje  w  przyszłości  do  realizacji  przedmiotowego

zamówienia.

 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia

warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. 
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7.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Rozdział IX.

 Termin  wykonania  zamówienia.  Zamówienie  należy  wykonać  w  terminie  do   120  dni  od  dnia

przekazania  protokołem  placu  budowy.  Terminem  wykonania  zamówienia  jest  dzień  podpisania

przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  poprzedzony  także  przekazaniem

Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej nie później jednak jak do dnia 30.XII 2023r. 

Rozdział X.

Podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz  warunki  udziału  w

postępowaniu; podmiotowe środki dowodowe 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o

zamówieniu oraz w SWZ. 

2. Podstawy wykluczenia

 1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1

ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę: 

a)  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo:  −  udziału  w

zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym na  celu  popełnienie  przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, − handlu ludźmi, o którym

mowa w art. 189a Kodeksu karnego, − 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, − 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,  −  o  charakterze  terrorystycznym,  o

którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, −

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  8  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769),  −

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, − 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; 

b)  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; 

c)  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję  administracyjną  o

zaleganiu  z  uiszczeniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne,
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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; 

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

e)   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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski

niezależnie od siebie;

 f)  jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  ustawy  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 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) Zamawiający wykluczy z postępowania także Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 109

ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy): 

a) pkt 4 - 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. 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 

3.1.  Warunki  dotyczące  zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym  Zamawiający  nie

określa tego warunku udziału w postępowaniu. 

3.2.  Warunki  dotyczące  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa tego warunku udziału w

postępowaniu. 

3.3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3.4.  Warunki  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca

spełnia ten warunek, jeżeli: 

3.4.1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wykonał,  co  najmniej:  -  jedną  robotę  budowlaną

odpowiadającą  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot

zamówienia  i  załączy  dokumenty  potwierdzające,  że  robota  ta  została  wykonana  należycie,  w

szczególności  informacji  o  tym  czy  robota  została  wykonana  zgodnie  z  przepisami  prawa

budowlanego  i  prawidłowo  ukończona.  Za  robotę  odpowiadającą  przedmiotowi  zamówienia

Zamawiający uzna budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont budynku w zakres której

wchodziło  wykonanie  robót  wykończeniowych  w  budynku  o  powierzchni  zabudowy  co  najmniej

150,00 m2 i wartości robót co najmniej 200 000,00 zł ( brutto) .
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 3.4.2 wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych na stanowiska: -

Kierownik  budowy  -  musi  posiadać,  co  najmniej  3  lat  stażu  pracy  jako  kierownik  budowy  oraz

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, pełniący jednocześnie funkcję

kierownika robót budowlanych mającego niezbędne doświadczenia przy robotach budowlanych   na

obiektach   wpisanych  do  rejestru  zabytków.  Zapewnienie  wykonania  prac  renowacyjno-

konserwatorskich przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodnie z

ustawą o Ochronie zabytków i opieką nad zabytkami.

Zapewnienie  wykonania  i  kierowania  robotami  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z  ustawą o Ochronie zabytków i opieką nad zabytkami.

Art.  37c.  [Osoby  uprawnione  do  kierowania  pracami  przy  zabytkach  nieruchomych]Robotami

budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru  osoba,  która  posiada  uprawnienia  budowlane określone  przepisami  Prawa budowlanego

oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 Zamawiający  określając  wymogi  w  zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych  dopuszcza

odpowiadające im ważne uprawnienia  budowlane,  które zostały  wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe:  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków

udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  określonych  w  pkt.  2

niniejszej SWZ, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie

podlega wykluczeniu: 

1.  Podpisane  oświadczenie  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  według

załączonego wzoru. 

2.  Podpisane  oświadczenie,  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  –  według  załączonego  wzoru.

Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  także  oświadczenie

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz

odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  zakresie,  w  jakim  wykonawca

powołuje się na jego zasoby - według załączonego wzoru. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego

oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie,  wraz z  podaniem ich

rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,

na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające

jest  zamieszczenie  informacji  o  robotach  budowlanych  wymienionych  w  pkt  3.4.1  niniejszego

rozdziału); 

2)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego  (według

wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5  do  SWZ),  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie
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robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i  uprawnień

niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie

czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  (wystarczające  jest

zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4.2 niniejszego rozdziału). 

W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Zmawiający  pobierze  samodzielnie  odpis  z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  polega  na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.125 ust.1 ustawy pzp, - w

odniesieniu  do  tych  podmiotów  Zamawiający  pobierze  samodzielnie  dokument.  Zamawiający

pobierze  samodzielnie  dokument  dotyczący  podwykonawcy,  któremu  Wykonawca  zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub

sytuacji  wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  125  ust.1.  W  przypadku  wspólnego

ubiegania się o zamówienie – w odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający pobierze samodzielnie

dokument.

 5.  Podmiotowe  środki  dowodowe  składane  przez  Wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2.a niniejszego rozdziału - składa dokument lub

dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

 a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub

sąd,  nie  zawarł  układu z  wierzycielami,  jego działalność  gospodarcza  nie  jest  zawieszona ani  nie

znajduje się on w innej  tego rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury  przewidzianej  w

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2).  Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące

przed ich złożeniem.

Rozdział XI.

 Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu 

 1.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  podmiotów

udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków

prawnych. 

2.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli

podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających  zasoby,

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów. 

str. 11



4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej, potwierdza,

że  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje  rzeczywisty

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2)  sposób  i  okres  udostępnienia  Wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów  podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega

w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.  Jeżeli  zdolności  techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego  zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 5.  Wykonawca  nie  może  po  upływie  terminu  składania  ofert,  powoływać  się  na  zdolności  lub

sytuację  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeżeli  na  etapie  składania  ofert  nie  polegał  on  w

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6.  Jeżeli  Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w rozdziale X pkt 3.4. SWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach

określonych  powyżej,  składa  wraz  z  ofertą  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). 

7.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona(oceniona  jako  najkorzystniejsza),  na

wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności, którego

Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  na

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w

rozdziale X. pkt 2 SWZ) oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie

zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty

wskazane w rozdziale X. pkt 3.4 SWZ).

Rozdział XII.

Środki  komunikacji  elektronicznej,  przy użyciu,  których Zamawiający  będzie komunikował  się  z
wykonawcami  oraz  wymagania  techniczne  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków
komunikacji elektroniczne.

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  komunikacja  między  Zamawiającym  a

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,  która jest dostępna pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 

 Mariusz Sadowski    tel. 713840718  e-mail:kierownik.gospodarczy@tlmilicz.pl

str. 12



4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku

postępowania na Platformie e-Zamówienia):www.tlmilicz.pl

 Zamówienia publiczne - Technikum Leśne w Milczu (tlmilicz.pl) 

Postępowanie  można  wyszukać  również  ze  strony  głównej  Platformy  e-Zamówienia  (przycisk

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

Identyfikator postępowania ocds-148610-3fe1201c-bd8d-11ed-b311-9aae6ad31be8

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.  Szczegółowe informacje na

temat  zakładania  kont  podmiotów  oraz  zasady  i  warunki  korzystania  z  Platformy  e-Zamówienia

określa  Regulamin  Platformy  e-Zamówienia,  dostępny  na  stronie  internetowej

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

7.  Przeglądanie i  pobieranie publicznej treści  dokumentacji  postępowania nie wymaga posiadania

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

8.  Sposób sporządzenia  dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z

wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  wymagań  dla

dokumentów elektronicznych. 

9. Dokumenty elektroniczne o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w

sprawie  wymagań  dla  dokumentów  elektronicznych,  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w

formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych

Ram Interoperacyjności,  z  uwzględnieniem rodzaju  przekazywanych  danych  i  przekazuje  się  jako

załączniki.

 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.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały

bezpośredniego zastosowania.

 10.  Informacje,  oświadczenia  lub  dokumenty inne  niż  wymienione  w §  2  ust.  1  rozporządzenia

Prezesa  Rady  Ministrów w sprawie  wymagań dla  dokumentów elektronicznych,  przekazywane w

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

 a.  w  formatach  danych  określonych  w  przepisach  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

 b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 

11. 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 oraz z 2021 r.
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poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12.  Komunikacja  w  postępowaniu,  z  wyłączeniem  składania  ofert/wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału  w  postępowaniu,  odbywa  się  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  formularzy  do

komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem

„Formularzy  do komunikacji”  odbywa się  w szczególności  przekazywanie wezwań i  zawiadomień,

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie

załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są

zgodnie  z  ustawą  Pzp  lub  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  wymagań  dla

dokumentów  elektronicznych  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem

zewnętrznym  lub  wewnętrznym.  W  zależności  od  rodzaju  podpisu  i  jego  typu  (zewnętrzny,

wewnętrzny)  dodaje  się  do  przesyłanej  wiadomości  uprzednio  podpisane  dokumenty  wraz  z

wygenerowanym  plikiem  podpisu  (typ  zewnętrzny)  lub  dokument  z  wszytym  podpisem  (typ

wewnętrzny). 

13.  Możliwość  korzystania  w  postępowaniu  z  „Formularzy  do  komunikacji”  w  pełnym  zakresie

wymaga  posiadania  konta  „Wykonawcy”  na  Platformie  e-Zamówienia  oraz  zalogowania  się  na

Platformie e-Zamówienia.  Do korzystania  z  „Formularzy  do komunikacji”  służących do zadawania

pytań  dotyczących  treści  dokumentów  zamówienia5  wystarczające  jest  posiadanie  tzw.  konta

uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

16.  Minimalne  wymagania  techniczne  dotyczące  sprzętu  używanego  w  celu  korzystania  z  usług

Platformy  e-Zamówienia  oraz  informacje  dotyczące  specyfikacji  połączenia  określa  Regulamin

Platformy e-Zamówienia. 

17.  W  przypadku  problemów  technicznych  i  awarii  związanych  z  funkcjonowaniem  Platformy  e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz

udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

18.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  uniemożliwiających  komunikację  wykonawcy  i

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za

pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:sekretariat@tlmilicz.pl  (nie  dotyczy  składania

ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

19.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  wszelkich

wątpliwości związanych z SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

wpłynie do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert

20. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 19. przedłuża termin

składania ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z

wyjaśnieniami niezbędnymi do przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
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21.W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w

pkt. 19., Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

 1.  Wykonawca  przygotowuje  ofertę  przy  pomocy  interaktywnego  „Formularza  ofertowego”

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

2.  Zalogowany  wykonawca  używając  przycisku  „Wypełnij”  widocznego  pod  „Formularzem

ofertowym”  zobowiązany  jest  do  zweryfikowania  poprawności  danych  automatycznie  pobranych

przez  system  z  jego  konta  i  uzupełnienia  pozostałych  informacji  dotyczących

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.  Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać

na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego,

zgodnie z pkt 7. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.

Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w

ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z

ofertą.

 6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca,

w  celu  utrzymania  w  poufności  tych  informacji,  przekazuje  je  w  wydzielonym  i  odpowiednio

oznaczonym  pliku,  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  w  nazwie  pliku  „Dokument  stanowiący

tajemnicę  przedsiębiorstwa”.  Zarówno  załącznik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa  jak  i

uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  należy  dodać  w  polu  „Załączniki  i  inne

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

 7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

8  .  Rekomendowanym  wariantem  podpisu  jest  typ  wewnętrzny.  Podpis  formularza  ofertowego

wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały

oddzielny  plik  podpisu  dla  tego  formularza  należy  załączyć  w polu  „Załączniki  i  inne  dokumenty

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub

składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w

sprawie  wymagań  dla  dokumentów  elektronicznych  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  ,  mogą  być  zgodnie  z  wyborem

wykonawcy/wykonawcy  wspólnie  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia/podmiotu

udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności

od  rodzaju  podpisu  i  jego  typu  (zewnętrzny,  wewnętrzny)  w  polu  „Załączniki  i  inne  dokumenty

przedstawione  w ofercie  przez  Wykonawcę”  dodaje  się  uprzednio  podpisane  dokumenty  wraz  z

wygenerowanym  plikiem  podpisu  (typ  zewnętrzny)  lub  dokument  z  wszytym  podpisem  (typ

wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
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kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  jest  równoznaczne  z  opatrzeniem

wszystkich  dokumentów  zawartych  w  tym  pliku  odpowiednio  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 8.  System  sprawdza,  czy  złożone  pliki  są  podpisane  i  automatycznie  je  szyfruje,  jednocześnie

informując  o  tym  wykonawcę.  Potwierdzenie  czasu  przekazania  i  odbioru  oferty  znajduje  się  w

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP

i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

Rozdział XIV.

Osoby uprawnione do  komunikowania  się  z  Wykonawcami Zamawiający  wyznacza  następujące

osoby do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 

 Mariusz Sadowski    tel. 713840718  e-mail:kierownik.gospodarczy@tlmilicz.pl

Rozdział XV.

 Wymagania dotyczące wadium.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt 2 ustawy z 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.

310 z późn. zm.); 

5) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym,

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego

NBP oddz. Wrocław nr 97 1010 1674 0089 4713 9120 0000           

5.  Jeżeli  wadium  jest  wnoszone  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia,  Wykonawca  przekazuje

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
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6. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu

środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

 7. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze

pisemne  żądanie  Zamawiającego  zobowiązanie  gwaranta  lub  poręczyciela  do  zapłaty  na  rzecz

Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w

art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,

 8. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i

poręczeń  będą  rozstrzygane  zgodnie  z  prawem  polskim  przez  polskie  sądy  powszechne.  W

przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż

język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Rozdział XVI

Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Rozdział XVII.

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz

załączyć do niego  kosztorys ofertowy oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą

SWZ. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.

3. Wraz z ofertą (Formularzem oferty) należy złożyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 

 do SWZ, 

2) zobowiązanie innych podmiotów w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile

Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118

ustawy Pzp,

 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,

 4) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w rozdziale  XV  SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, na

zasadach określonych powyżej -  oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające

brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu  w  zakresie,  w  jakim  Wykonawca  powołuje  się  na  jego  zasoby  (według  wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). 

5) wadium w formie innej niż pieniężna. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami SWZ. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
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Rozdział XVIII.

Sposób obliczania ceny 

1. Wykonawca poda w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) cenę obliczoną na podstawie opisu

przedmiotu zamówienia, przedmiaru i dokumentacji która będzie stanowiła jego wynagrodzenie .

 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie

poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji

przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie,

koszty pośrednie i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SWZ. W cenie powinny

być  uwzględnione  wszystkie  podatki,  ubezpieczenia,  opłaty,  opłaty  transportowe  itp.,  włącznie  z

podatkiem od towarów i usług. 

4.  Sposób zapłaty wynagrodzenia został  określony w proponowanych postanowieniach umowy w

sprawie  zamówienia  publicznego,  które  stanowią  integralną  częścią  niniejszej  SWZ.  Rozliczenia  z

Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  i  określenia  wartości  we  wszystkich  pozycjach

występujących w Formularzu oferty.

 6. Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku. 

7. Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji w Formularzu oferty spowoduje odrzucenie oferty. 

8. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (PLN). 

9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział XIX.

Sposób oraz termin składania ofert oraz termin ich otwarcia 

I. Złożenie oferty 

2. Oferta  i  załączniki  do  ofert  powinny  być  sporządzone  i  złożone  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi w SWZ w języku polskim. 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2) Wykonawca  przygotowuje  ofertę  przy  pomocy  interaktywnego  „Formularza

ofertowego”  udostępnionego  przez  Zamawiającego  na  Platformie  e-Zamówienia

i  zamieszczonego  w  podglądzie  postępowania  w  zakładce  „Informacje  podstawowe”.

2.  Zalogowany  wykonawca  używając  przycisku  „Wypełnij”  widocznego  pod

„Formularzem  ofertowym”  zobowiązany  jest  do  zweryfikowania  poprawności  danych

automatycznie  pobranych  przez  system  z  jego  konta  i  uzupełnienia  pozostałych

informacji  dotyczących  wykonawcy/wykonawców  wspólnie  ubiegających  się

o udzielenie zamówienia.

3) Następnie  wykonawca  powinien  pobrać  „Formularz  ofertowy”,  zapisać  go  na  dysku

komputera  użytkownika,  uzupełnić  pozostałymi  danymi  wymaganymi
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przez  Zamawiającego  i  ponownie  zapisać  na  dysku  komputera  użytkownika

oraz  podpisać  odpowiednim  rodzajem  podpisu  elektronicznego,  zgodnie  z  pkt  7.

Uwaga!  Nie  należy  zmieniać  nazwy  pliku  nadanej  przez  Platformę  e-Zamówienia.

Zapisany  „Formularz  ofertowy”  należy  zawsze  otwierać  w  programie  Adobe  Acrobat

Reader DC.

4) Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  zakładki  „Oferty/wnioski”  ,  widocznej

w  podglądzie  postępowania  po  zalogowaniu  się  na  konto  Wykonawcy.  Po  wybraniu

przycisku  „Złóż  ofertę”  system  prezentuje  okno  składania  oferty  umożliwiające

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

5) Wykonawca  dodaje  wybrany  z  dysku  i  uprzednio  podpisany  „Formularz  oferty”

w  pierwszym  polu  („Wypełniony  formularz  oferty”). W  kolejnym  polu  („Załączniki

i  inne  dokumenty  przedstawione  w  ofercie  przez  Wykonawcę”)  wykonawca  dodaje

pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

6) Jeżeli  wraz  z  ofertą  składane  są  dokumenty  zawierające  „tajemnicę  przedsiębiorstwa”

wykonawca,  w  celu  utrzymania  w  poufności  tych  informacji,  przekazuje

je  w  wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku,  wraz  z  jednoczesnym

zaznaczeniem  w  nazwie  pliku  „Dokument  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”.

Zarówno  załącznik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa  jak  i  uzasadnienie

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  należy  dodać  w  polu  „Załączniki  i  inne

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

7) Formularz  ofertowy  podpisuje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,

podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym. Rekomendowanym  wariantem

podpisu  jest  typ  wewnętrzny.  Podpis  formularza  ofertowego  wariantem  podpisu  w

typie  zewnętrznym  również  jest  możliwy,  tylko  w  tym  przypadku,  powstały  oddzielny

plik  podpisu  dla  tego  formularza  należy  załączyć  w  polu  „Załączniki  i  inne  dokumenty

przedstawione  w  ofercie  przez  Wykonawcę”.

Pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  lub  składane  wraz  z  ofertą,  które  są

zgodne  z  ustawą  Pzp  lub  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie

wymagań  dla  dokumentów  elektronicznych  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym9  lub  podpisem  osobistym,  mogą  być  zgodnie

z  wyborem  wykonawcy/wykonawcy  wspólnie  ubiegającego  się  o  udzielenie

zamówienia/podmiotu  udostępniającego  zasoby  opatrzone  podpisem  typu

zewnętrznego  lub  wewnętrznego.  W  zależności  od  rodzaju  podpisu  i  jego  typu

(zewnętrzny,  wewnętrzny)  w  polu  „Załączniki  i  inne  dokumenty  przedstawione  w

ofercie  przez  Wykonawcę”  dodaje  się  uprzednio  podpisane  dokumenty  wraz  z

wygenerowanym  plikiem  podpisu  (typ  zewnętrzny)  lub  dokument  z  wszytym  podpisem

(typ  wewnętrzny). W  przypadku  przekazywania  dokumentu  elektronicznego  w  formacie

poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dokumenty

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem

osobistym,  jest  równoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich  dokumentów  zawartych

w  tym  pliku  odpowiednio  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

8) System  sprawdza,  czy  złożone  pliki  są  podpisane  i  automatycznie  je  szyfruje,

jednocześnie  informując  o  tym  wykonawcę.  Potwierdzenie  czasu  przekazania  i  odbioru

oferty  znajduje  się  w  Elektronicznym  Potwierdzeniu  Przesłania  (EPP)  i  Elektronicznym

Potwierdzeniu  Odebrania  (EPO).  EPP  i  EPO  dostępne  są  dla  zalogowanego  Wykonawcy
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w zakładce „Oferty/Wnioski”.

9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  ofertę.

Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj

ofertę”.

11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą

to 250 MB.

12) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w rozdz. 9 w formie

elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

13) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

14) Oferta  musi  zostać podpisana     kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

15) Ofertę  składa się  na formularzu ofertowym – zgodnie  z    załącznikiem nr 1 do SWZ oraz  

kosztorysem ofertowym s  tanowiącym załącznik  do formularza oferty.  

16) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a. oświadczenie, niniejszej specyfikacji – załącznik nr 2 do SWZ,

b. oświadczenie, ,– załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy

c. wykaz robót -załącznik nr 4

d. wykaz osób-załącznik nr 5

e. podpisany złącznik nr 10

f.  oświadczenie załącznik nr 12

g. załącznik nr 8 i  9 -jeśli  dotyczy

h. poświadczenie wizji lokalnej -załącznik nr 13

i. pełnomocnictwo dla  osoby podpisującej  ofertę  do występowania w imieniu wykonawcy,

jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym

mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  .  

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

składana  oferta  (tj.  w  formie  elektronicznej  podpisanej  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym lub w 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 14.02.1991r. – 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 .

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 

2. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,

Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „ Instrukcji użytkowania”,

dostępnej na stronie: https://e-zamówienia.gov.pl/. 

5.  Jeżeli  dokumenty elektroniczne,  przekazywane przy  użyciu  środków komunikacji  elektronicznej

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1913),  Wykonawca  w  celu

utrzymania w poufności tych informacji,  przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym

pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę

przedsiębiorstwa „ a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

 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  również  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. 

9 .Termin składania ofert upływa dnia 03.04. 2023 r. o godz. 11: 00 . 

II. Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04. 2023 r. o godz. 11:30 .

 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

3.  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 XX.

 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i

ich wagami: 

a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt] 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego

wzoru: Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof 

gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców 

16 Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie 

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo 

0,6 – waga kryterium ceny 
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Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena 

b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji i jakości na przedmiot świadczenia Wykonawcy (Gn) – 40%

[40 pkt] 

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji  jakości wynoszącego 2 lata. 

Wykonawca,  który  zadeklaruje  2-letni  okres  gwarancji  jakości,  otrzyma  0  (zero)  punktów.

Poszczególnym okresom gwarancji    jakości zostaną przyznane następujące punkty:

−3 lata -10 pkt, 

−4 lata - 20 pkt, 

−5 lat i więcej - 40 pkt. 

Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych latach spowoduje przyjęcie

do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych lat gwarancji jakości. 

2.  Za ofertę  najkorzystniejszą  (K)  zostanie  uznana oferta,  która  uzyska największą  liczbę punków

obliczoną wg wzoru: K = Cof + Gn gdzie poszczególne symbole oznaczają: K – końcowa liczba punktów

Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa Gn – liczba punktów uzyskanych w

kryterium: okres gwarancji jakości 

3.  Przy  obliczaniu  punktów  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc  po  przecinku

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po

przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku

nie ulega zmianie. 

4.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Rozdział XXI.

 Informacja o rozliczeniu w walutach obcych Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie

w walucie polskiej.

Rozdział XXII.

Informacje  dotyczące  proponowanych  postanowień  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,

zmiany umowy oraz formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Proponowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do

SWZ. 

2. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp. 

3. Przesłanki i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  zawarto  w  proponowanych  postanowieniach  umowy  w

sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SWZ). 

4.  Dokonanie  zmiany  umowy  w  zakresie  jw.  wymaga  uprzedniego  złożenia  na  piśmie  wniosku

Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie

lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  przed  podpisaniem umowy należy  przedłożyć  umowę

regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa  spółki cywilnej). 

6. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Rozdział XXIII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na

kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej  podanej  w ofercie  w formach określonych art.  450 ust.  1

ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej przed zawarciem umowy w

sprawie zamówienia publicznego. 

3.  W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu,  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na  zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 4.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  wskazany  przez

Zamawiającego  rachunek  bankowy.  Wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w

pieniądzu  będzie  skuteczne  z  chwilą  uznania  rachunku  bankowego  Zamawiającego  kwotą

zabezpieczenia.

 5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione

na Zamawiającego, którego dane zostały podane w rozdziale I SWZ. Z treści gwarancji i poręczeń musi

wynikać  bezwarunkowe, nieodwołalne i  wykonalne na pierwsze pisemne żądanie  Zamawiającego

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela  do zapłaty  na rzecz Zamawiającego kwoty  do wysokości

określonej  w  gwarancji  lub  poręczeniu,  w  przypadku  żądania  Zamawiającego  w  związku  z

przysługującym mu roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 6. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i

poręczeń  będą  rozstrzygane  zgodnie  z  prawem  polskim  przez  polskie  sądy  powszechne.  W

przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż

język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Rozdział XXIV.

Informacja  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcom  w  toku  postępowania.

Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony

prawnej unormowane w dziale IX ustawy Pzp. 

Rozdział XXV.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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  (RODO)

przedstawiamy Państwu następujące informacje: 

1.  Administratorem  państwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  prowadzeniem

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  Technikum  Leśne  w  Miliczu,  ul.
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Kasztelańska  1,  56-300  Milicz,  NIP  916-13-93-133  telefon:  tel./fax.  71-3840718  e-mail:

sekretariat@tlmilicz.pl zwane dalej Administratorem.

 2.  Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych.  Jest  to  osoba,  z  którą  mogą  się  Państwo

kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz

korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych.  W  sprawach  związanych  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych

Osobowych mailowo: :  iod@tlmilicz.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 71-3840718

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego.  Podstawa prawną ich przetwarzania  jest  Państwa jest  art.  6  ust  1 18 lit  c)  RODO

(obowiązek prawny) oraz następujące przepisy prawa: • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych, • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

4.  Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego

przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.  Przekazywanie  danych:  Państwa  dane  pozyskane  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie

zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom,

gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie

dostępu  do  Państwa  danych  o  których  mowa  wyżej  może  wystąpić  jedynie  w  szczególnych

przypadkach. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o

zamówienie  publiczne  mogą  być  podmioty  z  którymi  administrator  zawarł  umowy  na  obsługę

techniczną, prawną itp. 

6.W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane nie są

przekazywane poza EOG. 

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

Prawo  dostępu  do  danych,  zamawiający  żąda  od  osoby  występującej  z  żądaniem  wskazania

dodatkowych  informacji,  mających  na  celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego

postępowania o udzielenie zamówienia. Sprostowania lub uzupełnienia danych (Skorzystanie przez

osobę nie może:

 naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

 skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

Ograniczenia  przetwarzania.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgłoszenie  żądania  nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa).

 8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie

jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

Rozdział XXVI.

 Postanowienia końcowe
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 1. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

2. Wszystkie załączniki do SWZ stanowią jej integralną część. 

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) Wzór Formularza oferty (załącznik nr 1). 

2) Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego Wykonawcy (załącznik nr 

2). 

3) Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego podmiotu trzeciego 

udostępniającego zasób (załącznik nr 3). 

4) Wzór wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4).

5) Wzór wykazu osób (załącznik nr 5). 

6) Postanowienia umowy (załącznik nr 6) 

7) Przedmiar robót- (załącznik nr 7)

8) Wzór zobowiązania -(załącznik nr 8)

9) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie-załącznik nr 9

10) Klauzula informacyjna RODO -załącznik nr 10

11) Projekt remontu auli -załącznik nr 11

12) Oświadczenie - załącznik nr 12

13) Poświadczenie wizji lokalnej
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	REMONT AULI DAWNEJ SALI BALOWEJ W ZABYTKOWYM PAŁACU MALTZANÓW
	a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
	b) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne..
	c) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-3fe1201c-bd8d-11ed-b311-9aae6ad31be8
	d) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
	e) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3fe1201c-bd8d-11ed-b311-9aae6ad31be8
	f) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
	g) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

	REMONT AULI DAWNEJ SALI BALOWEJ W ZABYTKOWYM PAŁACU MALTZANÓW
	g) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
	2. Oferta i załączniki do ofert powinny być sporządzone i złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ w języku polskim.
	1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
	2) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
	3) Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.


	REMONT AULI DAWNEJ SALI BALOWEJ W ZABYTKOWYM PAŁACU MALTZANÓW
	g) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
	4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
	5) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
	6) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające „tajemnicę przedsiębiorstwa” wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
	7) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym9 lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	8) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
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	g) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
	9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
	10) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
	11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
	12) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w rozdz. 9 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
	13) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
	14) Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
	15) Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do formularza oferty.
	16) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
	a. oświadczenie, niniejszej specyfikacji – załącznik nr 2 do SWZ,
	b. oświadczenie, ,– załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy
	c. wykaz robót -załącznik nr 4
	d. wykaz osób-załącznik nr 5
	e. podpisany złącznik nr 10
	f. oświadczenie załącznik nr 12
	g. załącznik nr 8 i 9 -jeśli dotyczy
	h. poświadczenie wizji lokalnej -załącznik nr 13
	i. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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