
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI – ART. 275 PKT. 1 USTAWY PZP

Robota budowlana o wartości poniżej 5.350.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówieńpublicznych(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą PZP”
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Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówieniapubl icznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacj i o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art . 3 ust . 1 pkt . 1 ustawy z 11 września2019 r. Prawo zamówień publ icznych (t j . Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) na robotybudowlane pn.

„Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne,
edukacyjne i turystyczne”

Nr postępowania: DAZ-Z.272.34.2022
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Słupsk, dnia 11.04.2022 roku zatwierdzam niniejszą specyfikację:

DYREKTORMuzeum Pomorza Środkowegow SłupskuMarzenna Mazur

https://ezamowienia.gov.pl/


Numer sprawy: DAZ-Z.272.25.2022
SPECYF IKAC JA WARUNKÓW ZAMÓWIEN IA

zwana da l e j SWZ
ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane, prowadzonego z zastosowaniem procedury właściwej dla
zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także
„ustawą Pzp”], postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Pzp, p.n.

„Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne,
edukacyjne i turystyczne”

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Wstępna promesa nr 01/2021/5351/PolskiLad
KOD WEDŁUG CPV:
45000000 – 7 Roboty budowlane45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne45420000 – 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian45440000 – 3 Roboty malarskie i szklarskie45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu45262690-4 Remont starych budynków45262700-8 Przebudowa budynków45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach45332300-6 Roty instalacyjne kanalizacyjne45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania45331210-1 Instalowanie wentylacji32410000-0 Lokalna sieć komputerowa45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten



Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
Załącznik nr 1: Projekt umowy.Załącznik nr 2: Wzór formularza ofertowego;Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.Załącznik nr 4: Wzór oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.Załącznik nr 5: Wzór wykazu należycie wykonanych robót budowlanych.Załącznik nr 6: Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego.Załącznik nr 7: Wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby wykonania zamówienia.Załącznik nr 8: Przedmiar robót.Załącznik nr 9: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych.Załącznik nr 10: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.Załącznik nr 11: Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy zabytkowegoCzerwonego Spichlerza,Załącznik nr 12: Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy przebudowy zabytkowegoCzerwonego Spichlerza.Załącznik nr 13: Projekt elektryczny budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowyzabytkowego Czerwonego Spichlerza.Załącznik nr 14: Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dedykowanejprzebudowy i rozbudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza.Załącznik nr 15: Projekt budowlano-wykonawczy sieci strukturalnych w budynku CzerwonegoSpichlerza.Załącznik nr 16: Projekt budowlano-wykonawczy Systemu CCTV i Sygnalizacji Włamania iNapadu w budynku Czerwonego Spichlerza.Załącznik nr 17: Projekt budowlano-wykonawczy SSP – System Sygnalizacji Pożaru w budynkuCzerwonego Spichlerza.Załącznik nr 18: Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, kanalizacjisanitarnej i przeciwpożarowej dla Czerwonego Spichlerza.Załącznik nr 19: Projekt wewnętrznej instalacji c.o. i c.t. dla Czerwonego Spichlerza.Załącznik nr 20: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku CzerwonegoSpichlerza.Załącznik nr 21: Projekt jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla budynku CzerwonegoSpichlerza.Załącznik nr 22: Projekt instalacji dachowej fotowoltaicznej.



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
■ NIP 5833163786 ■ Regon 191674836
■ Tel.: +48 58 326 87 35 ■ adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
■ adres strony internetowej Zamawiającego:

https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html
dalej zwana stroną BIP Zamawiającego.
Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika w oparciu o pełnomocnictwo Zarządu
Województwa Pomorskiego udzielone na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).:
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
ePUAP dostępny pod adresem: /muzeum_mps/SkrytkaESP
NIP: 839 10 03 052, REGON: 000277807

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl - dalej
zwanej również Platformą / Platformą zakupową / stroną internetową prowadzonego
postępowania.

2. Na wskazanej stronie https://miniportal.uzp.gov.pl Platformy Zakupowej będą zmiany
i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia.

III. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej nazywanej ustawą Pzp. Zamawiający nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem są roboty remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego

pn. „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjnei turystyczne”.



2. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: ProgramInwestycji Strategicznych, Wstępna promesa nr 01/2021/5351/PolskiLad.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano - remontowych rozbudowy

i przebudowy budynku „Czerwonego Spichlerza” na dz. nr 194/3 wpisanego do rejestru
zabytków pod nr A-1895 z przeznaczeniem obiektu na funkcję edukacyjną, biblioteczną, znajdą
się w nim: księgozbiór, pomieszczenia konserwacji zabytków i magazyny eksponatów
muzealnych wraz z kompletem instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektrycznych i teletechnicznych, przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej
z elementami klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach.

4. Projekt zakłada przebudowę z zachowaniem historycznego kształtu i architektury, ścianki
wewnętrzne i dobudowany szyb windowy zostaną usunięte. Do budynku zostanie
dobudowana przeszklona klatka schodowa. Przewiduje się wymianę i modernizację
zniszczonych elementów konstrukcji, nowe instalacje, węzły sanitarne, izolacje, ściany
działowe i wykończenie wnętrz oraz uzupełnienie i rekonstrukcję detali architektonicznych,
licówki itp. Zachowano istniejący kształt i konstrukcje dachu; wysokości kalenic i nachylenie
dachu bez zmian. Przewiduje się całkowitą wymianę pokrycia dachowego łącznie
z deskowaniem. Istniejące nadbudówki do likwidacji.

5. Podstawowe dane budynku objętego przedmiotem zamówienia: budynek objęty robotami
budowlano-remontowymi, rozbudowy i przebudowy - „Czerwony Spichlerz” na dz. nr 194/3,
wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1895, dane techniczne:
 długość budynku: 26,50 m, szerokość budynku: 17,40 m, dobudowa długość : 20,30 mb dobudowa szerokość : 4,06 mb. wysokość budynku: 12,55 m, powierzchnia użytkowa: 1.649,02 m2, powierzchnia zabudowy: 541,80 m2, kubatura: 6.507,60 m3;6. Szczegółowy zakres prac związany z robotami budowlanymi został określony w następujących
dokumentach: załączniki do SWZ od numeru 8 do 22.

7. Zakres nadzoru autorskiego sprawowanegow tokuwykonywanych robót budowlanych określa
§ 3 ust. 3 projektu umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, jeżeli będzie wymagane.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, tj. wykonanie robót
budowlanych wynikających z SWZ w szczególności z dokumentów wskazanych w ust. 6 oraz
wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie roboty budowlane
i dostawy wyposażenia wraz z montażem oraz czynności ujęte w części opisowej, a nie ujęte
w na rysunkach i/lub w przedmiarach oraz ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie i/lub
przedmiarach, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych
dokumentów.

10. Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie placu/terenu budowy, prace wykonywać
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
własności publicznej i prywatnej, bezpieczeństwem i higieną pracy, stosować się do przepisów
prawa, zapewnić właściwe materiały i normy związane z wykonaniem zamówienia, zapewnić
kontrolę jakości robót oraz dokumentacji potrzebnej do odbioru robót.

11. Wykonawca jest zobowiązany do analizy rozwiązań przedstawionych w dokumentacji SWZ,
pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu robót.



12. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie
własnych analiz technologicznych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń występujących w dokumentacji
SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zaś zaniechania powyższego skutki z tym
związane obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.

14. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do w/w dokumentacji pod warunkiem
zaproponowania lepszych rozwiązań alternatywnych, a następnie ich akceptacji przez
Zamawiającego, bez zwiększenia wartości zamówienia. Dane określone w dokumentacji SWZ
uważane są za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień
z Zamawiającym. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i nie ulegnie zmianie, poza przypadkami
określonymi w projekcie umowie stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i ustawie Pzp.

15. Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SWZ) należy traktować jako dokument pomocniczy, który
nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację
przedmiotu zamówienia.

16. Za ustalenie zakresu robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

17. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi
60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za
wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
bez zastrzeżeń, ze tym, że Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje oferowany termin
gwarancji i rękojmi.

18. Okres przedłużenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia stanowi
pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny
wymagany okres gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty.

19. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy,
konserwacja czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów,
urządzeń itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także
uwzględnione w cenie oferty.

20. Zamawiający przewiduje również możliwość złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawców
wizji lokalnej, która przeprowadzona zostanie w:Czerwony Spichlerz, ulica Szarych Szeregów 12, 76-200 Słupsk,w dniu 15 kwietnia 2022 r., o godzinie 11:00,osoba do kontaktu w sprawie wizji: Tadeusz Minta, tel. 059 842 40 81 (wew. 316),e-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.plUdział Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. Zamawiające zaleca wcześniejszepotwierdzenie udziału w wizji wraz z przekazaniem danych do kontaktu.21. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy
ubezpieczenie. Zakres polisy określony jest w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 doSWZ.

22. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacjązamówienia:
1) Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 §1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego



rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy
rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie
zamówienia oraz wykonania robót dotyczących konstrukcji, wykonywane bezpośrednio
przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy.

2) Jeżeli czynności wskazane w pkt 1 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel)
Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

3) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące wszelkie roboty
ogólnobudowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonywane bezpośrednio
przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji
zamówienia, o których mowa w rozdziale IV ust. 22 pkt 1 SWZ są lub będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia osoby/osób, którym zostanie powierzona realizacja Przedmiotu
umowy, o których mowa w rozdziale IV ust. 22 pkt 1 SWZ.

5) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy
o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia
się o przeprowadzenie przez niego kontroli.

6) Zatrudnienie osób, o których mowa w rozdziale IV ust. 22 pkt 1 SWZ powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres realizacji danej czynności.

7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań
określonych w rozdziale IV ust. 22 pkt 1 SWZ, zostały uregulowane w projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

23. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy. W takiej
sytuacji Zamawiający żądawskazania przezWykonawcę części zamówienia, którychwykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców
(o ile są znane).

24. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry
lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy
traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania
równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania również muszą spełniać
co najmniej założenia projektowe.

25. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów zakupionych przez Wykonawcę.
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie określone w art. 10 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwana ustawą Prawo budowlane.

26. Dostarczone wyposażenie będzie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
27. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
28. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące znaki do oznaczania dokumentów na adres

e-mail wskazany w ofercie w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy.29. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań nałożonych w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r.



poz. 110 z późn zm.) w zakresie posiadania odpowiedniej ilości pojazdów we flocie
użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotu umowy, tj. łączny udział pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

30. Powody nie dokonania podziału zamówienia na części: przedmiot zamówienia jest
niepodzielny. Obejmuje jednorodne roboty budowlane, prowadzone w jednym obiekcie
budowlanym.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 24 miesiące od dniazawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym
w art. 111 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, 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) 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
i 2054),
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 oraz
z 2020 r. poz. 2023),

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-258
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-189-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-46
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-299
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-299
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-115
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/skutki-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-17896506/art-9
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/skutki-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-17896506/art-9


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 którychmowaw art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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 żewykonawca 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 dopuszczenie 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.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względemWykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania sięWykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada,
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5
ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110
ust. 2 ustawy Pzp.
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7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2
ustawy Pzp są wystarczając do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do
wykazania rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz
od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
Dwie (2) roboty budowlane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencjizabytków na kwotę minimum 1.500.000 zł brutto (każda z robót budowlanych).

Ocena wykazania spełnienia warunku określonego powyżej w ust. 2 pkt 1) nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1) lit. a)
SWZ (wzór wykazu należycie wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżejwymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jedenz wykonawców.Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
UWAGA: W przypadku, gdy rozliczenie za zrealizowane (wykonane) przez Wykonawcę roboty
budowlane nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych
robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia
Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
2) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacjizamówienia, osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisamiustawy Prawo budowlane, niezbędnych do wykonania zamówienia tj. dysponuje lub będziedysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznegonastępującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:



a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) – zwane dalej Rozporządzeniem, oraz posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków - stosowanie do wymagań określonych w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)
jednocześnie legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku
kierownika budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej;

b) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia

c) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporządzenia

Zamawiający akceptuje odpowiadające powyższym ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowiednie uprawnienia
przysługujące na podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego - w szczególności
kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia).
Ocena wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1 lit. b) SWZ
(wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi
załącznik nr 6 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania
stawiane osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowychWykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

4. 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 takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.



1 Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufanyto podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego dospraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacjielektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
2 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis elektronicznyw rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacjielektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

5. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca niemoże, 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.

IX. Dokumenty składane razem z ofertą.
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym1 lub
podpisem osobistym2, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do
przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z wzoru Formularza oferty, stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego
wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we
wzorze.

2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ:
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w rozdziale X SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:

a) każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje sięWykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.



Wymagana forma:
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.

2) Pełnomocnictwo, w przypadku:
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty
i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, o których mowa powyżej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy, pełnomocnictwo/-a lub inny/-e dokument/-y potwierdzający/-e umocowanie
do reprezentowania wykonawcy zostało/-y sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzony/-e własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
sporządzonym w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca lub notariusz.

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;



c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia lub notariusz. Wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
prowadzonej działalności lub innym dokumencie potwierdzającym umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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.

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden

spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

b) 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 takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani



dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

3. Oferty niepodpisane w sposób określony w SWZ, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie
odpowiada treści SWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

X. Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe.
1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) - na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust.
2 pkt 1) SWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty 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.
Wskazany 5-letni okres, o którym mowa powyżej należy liczyć wstecz od dnia, w którym
upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.



UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a),
dotyczy tylko tych robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.

b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2) SWZ).

2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia
wstępnego, o którym mowa w Rozdziale IX. ust. 2 pkt 1 SWZ

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 70 ustawy Pzp.

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.

XI. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych

00/100).
2. Wadium może być wniesione 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 dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego-
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A.,
numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z adnotacją „Wadium - Adaptacja
zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”.

4. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
5. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w
postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż
pieniądz beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Województwo Pomorskie.

6. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami zaproszenia do składania ofert, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania z ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na

czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesiono w pieniądzu zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.



11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XII. Informacje o środkach komunikacj i elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://miniportal.uzp.gov.pl dalej jako „Platforma”.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl.

3. Link do postępowania dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html
https://miniportal.uzp.gov.pl

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.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 miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych

kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
serwer pocztowy Zamawiającego.



8. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się
wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:

1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML

z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera

i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu

ePUAP.WprzypadkuWykonawcywysyłającegowniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

10. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.02) Mozilla Firefox od wersji 153) Google Chrome od wersji 204) Microsoft Edge11. UWAGA: Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wwysokości 150 MB.12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególnościlogowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynnościpodejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w Instrukcjiużytkowania systemu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf).13. Formaty plików:1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodnez Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji wpostaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanegodalej Rozporządzeniem KRI.2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) zeszczególnym wskazaniem na .pdf3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednegoz rozszerzeń: .zip, .7Z4) Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumentyzłożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilemzaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plikówpodpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosimaksymalnie 5MB.14. Formaty podpisów kwalifikowanych:



1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W tymprzypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łączniez dokumentem podpisywanym.3) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
4) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików.
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisytego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanymmoże doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.6) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przezWykonawców do podpisywania wszelkich plikówmuszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacjielektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynkuwewnętrznym(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.15. Zaleca się złożenie oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianymna jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria internetu, inne problemytechniczne.16. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcjąkorzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią ofertyprzed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość doZamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.18. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż ofertai oświadczenie wskazane w rozdziale IX SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość dozamawiającego”, dostępnego na https://miniportal.uzp.gov.pl .19. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej zapośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, informacje z otwarcia ofert,Zamawiający będzie przekazywana przy wykorzystaniu https://miniportal.uzp.gov.pl orazumieszczana na stronie prowadzonego postępowania.20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

21. Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ.

22. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

23. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 22, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.



24. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którymmowa w ust.
22, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.

25. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 23, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

26. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na
Platformie zakupowej w zakładce prowadzonego postępowania.

27. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 2020 poz. 2452).

XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacj i elektronicznej, w tym w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacj i określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się w inny sposób, niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
2. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
1) Katarzyna Głowacka, e-mail: katarzyna.glowacka@muzeum.slupsk.pl, w godzinach pomiędzy

7:30 a 15:30 - w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania,
2) Tadeusz Minta – specjalista ds. inwestycji w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

e-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl, w godzinach pomiędzy 8.30 a 13.30. - w sprawach
technicznych.

XV. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

25 maja 2022 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania

ofertą, o którym mowa ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.



XVI. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci

elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie.
Wykonawca po raz pierwszy korzystający z Platformy, na której Zamawiający prowadzi niniejszepostępowanie winien odpowiednio wcześniej rozpocząć proces składania oferty. Należy wziąć poduwagę czas złożenia oferty (nawet ze względu na zapoznanie się z warunkami technicznymiplatformy, czy różnymi innymi trudnościami technicznymi), tak aby mieć możliwość złożenia ofertyw wyznaczonym do tego terminie.

2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale IX. ust. 1 i 2 SWZ.

3. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym
należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania
w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

XVII. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja wynika z przepisów prawa, z danych
ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia.

4. Jeżeli w imieniuWykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do
oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia
oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w
postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość
umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp.



6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych
jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej
staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18
ust. 3 ustawy Pzp.

9. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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.

10. Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00. Decyduje data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
zegarem Głównego Urzędu Miar.

11. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę w sposób

wskazany w instrukcji Platformy zakupowej.
13. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie

terminu składania ofert.
XVIII. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26 kwietnia
2022r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W przypadku awarii Platformy (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.

4. 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.
XIX. Sposób obliczenia ceny.

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane
z prawidłową jego realizacją.

2. Cena musi uwzględniać wymagania SWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.

3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy,
uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca
zamierza udzielić.

4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą
wielkości mniejszych niż 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do
obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli
oferta będzie zawierała cenę i/lub ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. Zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami
matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale
0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli się mieści w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie w
górę) i na każdym etapie obliczeń.

5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na

podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla
porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do
ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na
mocy odrębnych przepisów.

8. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium
ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

9. W złożonej ofercie, o której mowa ust. 8, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania

u zamawiającego obowiązku podatkowego;



2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami orazw następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Waga % Oznaczenie
1. Cena brutto wykonania zamówienia 60 PK1
2. Doświadczenie zawodowe osób 20 PK2
3. Okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany

przedmiot zamówienia 20 PK3
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy
czym 1 %= 1 pkt

1) dla kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”:
Sposób obliczenia:
PK1= [(CN / CR )x 60% ] x 100
PK1 - liczba punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

2) dla kryterium „Doświadczenie zawodowe osób”:
Sposób obliczenia:
PK2 - W kryterium „Doświadczenie zawodowe osób” Zamawiający dokona oceny doświadczenia
osoby pełniącej funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej (określonej
w Rozdziale VIII. ust. 2 pkt 2) lit. a) SWZ) ponad wymagania wskazane w warunkach udziału
w niniejszym postępowaniu. Ocenie będzie podlegać jedynie doświadczenie osoby wskazanej
przez Wykonawcę w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
(załącznik nr 6 do SWZ).
Wykonawca w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium zobowiązany jest do wykazania
w formularzu ofertowym w części dot. kryterium „doświadczenie zawodowe osób” (załącznik nr
2 do SWZ) dodatkowego doświadczenia. Ocenie zostanie poddana tylko osoba wskazana przez
Wykonawcę w wykazie osób (załącznik nr 6 do SWZ), która potwierdza warunek dotyczący
dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku
wskazania innej osoby niż tej wskazanej w wykazie osób (załącznik nr 6 do SWZ) Wykonawca
otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W przypadku wskazania doświadczenia obejmującego



mniej niż 3 roboty budowlane na obiektach wpisanych do rejestru zabytkówWykonawca otrzyma
0 pkt. W przypadku wskazania doświadczenia obejmującego więcej niż 5 robót budowlanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków Wykonawca otrzyma największą ilość punktów, czyli
5 pkt.

Punkty będą przyznawane wg formuły:
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy branżykonstrukcyjno-budowlanej wskazana przez Wykonawcę,która posiada doświadczenie zawodowe nabyte przypełnieniu funkcji kierownika budowy branżykonstrukcyjno-budowlanej

Ilość punktów jakie otrzymaoferta w w/w kryterium

doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcjikierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanejprzy realizacji co najmniej 3 (trzech) robót budowlanychna obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2

doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcjikierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanejprzy realizacji co najmniej 4 (czterech) robót budowlanychobiektach wpisanych do rejestru zabytków.

3

doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcjikierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanejprzy realizacji co najmniej 5 (pięciu) robót budowlanychobiektach wpisanych do rejestru zabytków.

5

Sposób obliczenia:
PK2= [(DN / DR)x 20% ] x 100
PK2 - liczba punktów dla kryterium
DN - ilość punktów badanej oferty
DR - najwyższa ilość punktów w kryterium (przyjęta zostanie punktacja określona w tabeli, czyli
wykonawca może uzyskać najwięcej 5 pkt)

Tym samym maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium„Doświadczenie zawodowe osób” wynosi 20 punktów.
3) dla kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”:

Sposób obliczenia:
PK3 - W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia”
Zamawiający przyzna następującą punktację:
 Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu rękojmi i gwarancji jakości na

wykonany przedmiot zamówienia czyli 60 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt.
 Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot

zamówienia na okres 72 miesięcy – oferta otrzyma 5 pkt.



 Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres 84 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt.

 Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres 108 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt.

Przy czym przez:
„Okres gwarancji” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres, liczony w miesiącach,
obejmujący: gwarancję jakości przedmiotu zamówienia oraz gwarancję na zamontowane
urządzenia, niezależnie od krótszego okresu gwarancji jakiego udziela ich producent, w którym
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad
lub usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin ten liczony jest od daty odbioru
końcowego obiektu. W przypadku, gdy producent na zamontowane urządzenia oferuje dłuższy
termin gwarancji niż zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje termin gwarancji
zaoferowany przez producenta urządzenia.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin rękojmi i gwarancji jakości na wykonany
przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres rękojmi i gwarancji jakości
na wykonany przedmiot zamówienia tj. 60 miesięcy i otrzyma 0 punktów.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SIWZ okres rękojmi i gwarancji jakości
na wykonany przedmiot zamówienia tj. 60 miesięcy i otrzyma 0 punktów.

2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1+ PK2 + PK3
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób”PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiotzamówienia”

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do

dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

5. 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.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,



2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

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 rozdz. XX ust. 6 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, zaś jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty w taki sposób,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

8. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu

i terminie zawarcia umowy.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwa dla osób podpisujących
umowę, jeśli ich umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub umowy,
o której mowa w niniejszym ustępie

XXII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ.We projekcie umowy określono okoliczność, w których istniejemożliwość zmiany umowy.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień
umowy wskazanym w projekcie umowy, o którym mowa w ust. 1

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,



przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art.
505–590).

XXIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postępowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego,
z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to:
zamowienia@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 758;

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mai: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie pod nr
tel. 58 32 68 518;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby
lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18
oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

mailto:info@pomorskie.eu


1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp
wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników;

3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie
tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie
postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.
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