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I. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki 

REGON:   711582747 

NIP:     8222146576 

Adres:    ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Strona internetowa:  www.bip.minskmazowiecki.pl 

Tel.:                25 75 62 500  

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minskmazowiecki.pl 

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

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

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

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

Dodatkowo  zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego 

postępowania udostępniane będą na stronie Zamawiającego w zakładce prowadzonego 

postępowania: https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2195,6-ograniczenie-niskiej-emisji-poprzez-

wymiane-urzadzen-grzewczych-w-gminie-minsk-mazowiecki-kotlownie-na-biomase 

II. Tryb oraz warunki udzielenia zamówienia publicznego  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a 

następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.  

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” poprzez 

zastąpienie istniejących nieefektywnych i nieekologicznych źródeł energii 

zaopatrujących budynki mieszkalne na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, 

nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła. 

mailto:zamowienia@minskmazowiecki.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2195,6-ograniczenie-niskiej-emisji-poprzez-wymiane-urzadzen-grzewczych-w-gminie-minsk-mazowiecki-kotlownie-na-biomase
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2195,6-ograniczenie-niskiej-emisji-poprzez-wymiane-urzadzen-grzewczych-w-gminie-minsk-mazowiecki-kotlownie-na-biomase
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W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego 

zamówienia należy wykonać prace projektowe oraz montaż wraz z uruchomieniem 

kompletnych instalacji kotłowni na biomasę na bazie Programu funkcjonalno-

użytkowego (dalej: PFU) (wyłączony z niniejszego zamówienia jest zakres 

przewidziany w PFU dla urządzeń grzewczych na gaz płynny, gaz ziemny i olej 

opałowy) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), stanowiących 

odpowiednio Załączniki nr 9 oraz nr 1 do SWZ.  

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) wykonania dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze) wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, zgłoszeniami 

wymaganymi przepisami prawa,  

2) wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami 

opisanymi w PFU oraz OPZ, zgodnie z przepisami ustawy dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz towarzyszącymi rozporządzeniami.  

3) zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej i nadzorującej, zapewnienia 

odpowiedniej ilości pracowników fizycznych,  

4) zainstalowania wg opracowanych projektów kompletnych instalacji kotłów na 

biomasę w mieszkalnych budynkach prywatnych,  

5) wykonania prób szczelności, rozruchu instalacji, regulacji instalacji, szkolenia 

użytkowników wraz z przekazaniem instrukcji obsługi poszczególnych 

instalacji,  

6) zapewnienia odpowiedniego serwisu, usuwania wad i usterek oraz 

zapewnienie gwarancji przez okres min. 5 lat. 

3. Zakres zamówienia obejmuje poniżej wymienione typy instalacji kotłowni na biomasę 

w ilości 48 instalacji;  

 z zasobnikiem cwu szt. 39 

 bez zasobnika (istniejąca pompa ciepła) cwu szt. 9.  

4. Moc kotłów należy dostosować do zapotrzebowania budynków, aby zapewnić 

całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku oraz 

ciepłej wody użytkowej.  
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5. Zamawiający jest w posiadaniu ankiet/deklaracji inwentaryzacyjnych obiektów, 

określających m.in. rodzaj budynku, stan techniczny, rodzaj obecnego źródła ciepła, 

rok budowy domu oraz powierzchnię domu. W celu ewentualnego udostępnienia, 

wykonawca winien się skontaktować z Zamawiającym, w celu szczegółowego 

umówienia udostepnienia.  

6. Lokalizacja budynków oraz ich powierzchnia użytkowa przedstawia się następująco:  

miejscowość powierzchnia użytkowa [m2] 

Barcząca 170, 110 

Brzóze 145, 170 

Budy Barcząckie 181, 150 

Budy Janowskie 112 

Dziękowizna 120 

Gliniak 180,  126,68 

Grębiszew 110, 100, 124, 183, 105, 270 

Huta Mińska 120 

Janów 150, 249, 180 

Józefów 136, 150 

Karolina 237,41,   175 

Królewiec 250 

Maliszew 130 

Marianka 94,9,  113 

Mikanów 82 

Niedziałka Druga 112,5  170, 100 

Osiny 120 

Podrudzie 110, 180 

Stara Niedziałka 110 

Stojadła  135 

Targówka 115 

Zamienie 130, 240, 168, 180, 200, 186,7, 217,6,  217,6 

Żuków 100, 180 

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany listy adresów montażu instalacji 

grzewczych u mieszkańców. Zmiana adresu montażu pieców może wiązać się również 
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ze zmianą zarówno rodzaju kotła jak i jego mocy. Zmiany mogą wynikać z rezygnacji 

poszczególnych osób, na których miejsce zostaną zaproszone osoby z listy 

rezerwowej.  

8. Kody CPV 

CPV 44621200-1 Kotły grzewcze 

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

9. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do: 

1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 

zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i 

osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów umowy. 

2) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp. 

niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na 

Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno – prawnych. 

4) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień 

koniecznych do realizacji robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

12. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 

nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

13. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk 
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Mazowiecki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałania 4.3.1 Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie kompletnych instalacji - do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w ust. 3 poniżej; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Warunek spełni Wykonawca, który wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie 

mniejszej niż 200.000.- zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki 

za tę polisę. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważną polisę przez cały 

okres realizacji Umowy. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  

 warunek spełni Wykonawca, który udokumentuje, iż zrealizował w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

zamówienie polegające na dostawie i wymianie minimum 5 urządzeń 

grzewczych z emisją gazów powstających w procesie spalania wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te 
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dostawy zostały wykonane należycie.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego 

warunku samodzielnie. 

Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 

dostaw (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz załączonego dowodu określającego czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane 

zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. 

 warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, 

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa;  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum), Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
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wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

3. Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, 

pkt 5, pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp tj.:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - podstawa wykluczenia 

określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;  

2) 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 - podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;  

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; - podstawa 

wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady - podstawa wykluczenia określona w art. 109 
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ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;  

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych - podstawa wykluczenia 

określona w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp;  

oraz w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykonawcę:  

6) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego  

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
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h) 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;  

7) 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 6;  

8) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

9) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

10) 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;  

11) 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 
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zamówienia.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-8 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b. zreorganizował personel,  

c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d.  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę.  

6. Zamawiający będzie stosował również wykluczenie z postępowania osób i podmiotów 

wpisanych na listę, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

zawierającej oznaczenie osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 
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kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu, 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć Załącznik nr 10 do SWZ. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw wykluczenia  (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do oferty należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy – Załączniki nr 2 do SWZ; 

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku wniesienia wadium w 

formie innej niż pieniądz do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji/poręczenia 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu; 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – zgodnie ze 

wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ;  

4) Oświadczenie z art. 7 - Załącznik nr 10 do SWZ;  

5)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu, informacji 

bądź rejestru, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów; 

6) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4, zamawiający 

żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy; 

7)  Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej 

w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie zgodnie z art. 139 ustawy Pzp  

1) Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego 

dalej „jednolitym dokumentem”.  

a) Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ 

(European Single Procurement Document ESPD) została udostępniona na stronie 

Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

b) Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe. 

4)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z wykonawców.  

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 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.  

3. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie zgodnie z art. 126 ustawy Pzp 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca złoży następujące 

oświadczenia i dokumenty:  

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków 

lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczenia Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 



 

15 

 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 

innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży: 

1) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 – Załącznik 

nr 5 do SWZ 

2) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

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

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy   

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
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Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 1 ppkt 1 – 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ppkt 1;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ppkt 3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ppkt 4, lub 

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

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 2 ppkt 5 – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) 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. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 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.  

7. 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 dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
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oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp 

do tych środków. 

VII. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 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. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, 

a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy.  
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6. 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. 

7. 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. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Pkt. 

VI ust. 2 pkt 2), także oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby tj. JEDZ dotyczący tych podmiotów 

VIII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu   

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
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oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy.  

5. 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. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego postępowania.  

IX. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres email 

zamowienia@minskmazowiecki.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  
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5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

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

Postępowania. 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

1) w sprawach merytorycznych – p. Marlenę Czyżewską tel. 25 75 62 523,  

e-mail  inwestycje@minskmazowiecki.pl 

2) w sprawach proceduralnych – p. Małgorzatę Kuczewską tel. 25 75 62 508,  

e-mail zamowienia@minskmazowiecki.pl 

X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych).  

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 

mailto:inwestycje@minskmazowiecki.pl
mailto:zamowienia@minskmazowiecki.pl
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3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w 

art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały 

zaksięgowane na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres 

związania ofertą, beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający – Gmina 

Mińsk Mazowiecki oraz musi w swojej treści odnosić się do wszystkich przypadków 

zatrzymania wadium, o których mowa w ustawie Pzp.  

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i 

bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być 

wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą.  

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Oznacza 

to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga 

złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej. 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 05.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie 

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
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ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 

do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania.  

XII. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

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

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  

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

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

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

XIII. Składanie i otwarcie ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11:00. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Złożenie, zmiana jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami Pkt. 

XII. ust. 7 niniejszej SWZ. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 r. o godzinie 12:00.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

5. 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. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Wykonawca określi cenę ryczałtową realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie 

uwzględniając należny podatek VAT tj. dotyczący dostaw i montażu urządzeń 

grzewczych 8% oraz opracowania dokumentacji projektowej 23%. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, 

wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 

PLN. 

4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
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zgodnie z zasadą matematycznego zaokrąglenia. 

6. Cena podana w formularzu oferty jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 

zamówienia określone w dokumentacji przetargowej niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

9. W ofercie, o której mowa w 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 miała 

zastosowanie. 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Wybór oferty zamówienia dokonany zostanie na postawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 

Cena oferty  brutto - K1 60% = 60 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji  - K2 40% = 40 pkt 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

K = K1 + K2 

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriach 

K1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” 



 

25 

 

K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres 

gwarancji” 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

2. Kryterium nr 1 – cena oferty brutto 

K1 =
             C min         

C b
 x 100 pkt x 60%  

gdzie:  

K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego  

Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez Wykonawców 

Cb – cena brutto badanej oferty 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

3. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji  

1) Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.  

2) Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat.  

3) Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” mogą uzyskać od 0,00 do 40,00 

pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad 

Podstawowy okres gwarancji 5 lat – 0 pkt; 

Dodatkowy okres gwarancji 3 miesiące – 20 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji 6 miesięcy – 40 pkt 

4) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej 

kryteria oceny ofert, na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu 

ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. 

5) Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat 

zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

6) Wykonawcy, których oferty będą wskazywały okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 66 

miesięcy otrzymają najwyższą liczbę 40,00 pkt 

7) Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych 

kryteriach, może wynieść maksymalnie 100. 

8) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

matematyczną zasadą zaokrąglania. 
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XVI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.   

2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

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

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może dokonać ́

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić ́postępowanie.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;  

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  
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- pieniądzu;  

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

- 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.  

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

art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane świadczenia.  

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane;  

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.   

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego  

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 

z podaniem tytułu:  

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy RI.271.1.6.2022”   

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania.  

9. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego 

należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie) ma prawo zgłosić zastrzeżenia do 

jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien 

wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 
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Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

11.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać:  

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,  

- kwota gwarancji lub poręczenia,  

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 10) określonego powyżej,  

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej 

kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,  

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w 

ust. 10) i 11) tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości 
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wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać 

wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 

XVIII. Podwykonawcy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. 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 spełniania 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 powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z art. 464 i 465 ustawy PZP.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot 

dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie o którym 

mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł 

8. Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego 

sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, a termin zgłaszania uwag 

wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni kalendarzowych.  

9. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom.  

10. Wymagania zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo: 

a) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

11. W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli: 

1) Zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane; 

2) Przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi; 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego; 

14. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy 

XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 

do SWZ.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

XX. Informacje w zakresie wymaganego zatrudnienia: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: Wykonywanie demontażu i montażu urządzeń grzewczych: 

1) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych 

wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:   

 oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

 innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika; 

2) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt. 1 dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik Nr 8a oraz 8b do SWZ. 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

XXI. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

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

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

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczących 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp  

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

XXII. Obowiązki informacyjne 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 

Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert 

Woźnica, adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 
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pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie 

Mińsk Mazowiecki” 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i 

art. 74 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

b) w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. 

zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 

danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie 

żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia tego postępowania; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

przepisy RODO; 
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 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób 

fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną 

przekazane 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 włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale IX tej ustawy. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony 

prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 



 

35 

 

do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje od:  

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo, postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub  

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono 

w ppkt 1),  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej  

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
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udzieleniu zamówienia.  

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

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

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

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym.  

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX 

Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej" 

 

Załączniki do SWZ  

1. Załącznik nr 1 do SWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy  

3. Załącznik nr 3 do SWZ –  wygenerowany w serwisie eESPD Formularz Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia  

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw 

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

8. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy  

9. Załącznik nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

10. Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie z art. 7 

11. Załącznik nr 11 do SWZ – ID postępowania 
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