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Nr sprawy: AZP-240/PN-p5350/11/2020 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
  
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej  
5 350 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu 
Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych  

wraz z remontem instalacji sanitarnych 
 
 

 
 
 

 
 
                           Zatwierdził: 

 
                                                                                                                   Dyrektor Administracyjny KUL 

                                                                                                               Małgorzata Baran-Sanocka 
 

 
(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego 
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lublin, dn. 27.05.2020 r. 
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego 
1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
2. Adres: Al. Racławickie 14 
            20–950 Lublin 
            NIP: 712-016-10-05 
            REGON: 000514064 
3. Adres strony internetowej: www.kul.pl 
4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

tel.: 81 445 41 59 
e-mail: dzp@kul.pl   

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. 
6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  https://bip.kul.lublin.pl/16027.html    

 
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p5350/11/2020. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania).  

 
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu 

Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz 

Załącznik nr 1a do SIWZ - Dokumentacja techniczna.  
3. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia 
będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową oraz zmianą sposoby użytkowania na pensjonat budynku 
Domu Pracy Twórczej KUL „Rajchertówka”, które zostały szczegółowo opisane w: 
1) projektach sporządzonych przez Grażynę Bogusiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - PRACOWANIA PROJEKTOWA MAXPOL Grażyna Bogusiewicz z siedzibą przy ul. 
Komandosów 4/148; 26-600 Radom tj: 

 projekt architektoniczno-budowlany, tom I, 

 projekt architektoniczno-budowlany, tom II – instalacje sanitarne instalacja gazowa, 

 projekt wykonawczy (wielobranżowy), 

 projekt zjazdu i utwardzenia placu - część drogowa 
2) opracowaniu technicznym budowlanym wielobranżowym robót uzupełniających. 
  
Zamówienie nie obejmuje: 
- wyposażenia w meble i sprzętu AGD opisanego w projekcie architektury. 
 
5. Rozwiązania równoważne: 

1) W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, 

http://www.kul.pl/
mailto:dzp@kul.pl
https://bip.kul.lublin.pl/16027.html
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Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową 
powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w 
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 

2) W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i 
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może 
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub 
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 
16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od 
niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 
potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający 
w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania 
wskazane przez Zamawiającego. 

3) Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach 
realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 
przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca na czas robót budowlanych dokładnie zabezpieczy wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach, w 
których będą prowadzone roboty budowlane oraz wszystkie obecne umeblowane pomieszczenia oraz podłogi i 
posadzki nie będące przedmiotem realizacji zadania w sposób uniemożliwiający jego zniszczenia. W przypadku 
pobrudzenia podłogi niedopuszczalne jest mycie jej wodą lub typowymi środkami myjącymi. Podłogi zostaną umyte 
środkami zaakceptowanymi przez administratora budynku. 

7. Wykonawca na czas robót budowlanych dokładnie zabezpieczy przed uszkodzeniem miejsca nie objęte pracami 
budowlanymi poprzedzając to opracowaniem dokumentacji fotograficznej stwierdzającej stan zastały całego budynku 
i terenu przyległego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i 
materiały na okres wskazany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może 
zaproponować dłuższy okres gwarancji, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach 
określonych w Rozdziale XIV SIWZ. 
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu 
cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatnie czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej 
gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w kalkulacji ceny oferty. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany rozliczyć wykonanie przedmiotu zamówienia trzema fakturami: 
1) pierwsza faktura wystawiona będzie po podpisaniu protokołu odbioru częściowego bez wad dla robót 

przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym opracowanym przez Grażynę Bogusiewicz, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - PRACOWANIA PROJEKTOWA MAXPOL 
Grażyna Bogusiewicz z siedzibą przy ul. Komandosów 4/148; 26-600 Radom w zakresie obejmującym roboty 
związane z zagospodarowaniem terenu oraz z przebudową wodociągu;  

2) druga faktura wystawiona będzie po podpisaniu protokołu odbioru częściowego bez wad dla robót przewidzianych 
w dokumentacji opracowanej przez KUL w zakresie robót remontowych w budynku i remontu ogrodzenia.  

3) trzecia faktura wystawiona będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad dla robót przewidzianych 
w projekcie budowlanym i wykonawczym opracowanym przez Grażynę Bogusiewicz, prowadzącą działalność 
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gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - PRACOWANIA PROJEKTOWA MAXPOL Grażyna 
Bogusiewicz z siedzibą przy ul. Komandosów 4/148; 26-600 Radom w zakresie obejmującym roboty w budynku;  

9. Budynek wraz z otoczeniem znajduje się w obrębie układu urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowego m. 
Kazimierza Dolnego wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/46 i w związku z tym, zgodnie z art. 32 
ustawy o ochronie zabytków odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że 
jest zabytkiem jest podstawą do wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczenia 
go i niezwłocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (z wyłączeniem robót we 
wnętrzu budynku).  
 

10. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych  
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45410000-4 - Tynkowanie 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa 
45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania 
45331210-1 - Instalacja wentylacji 
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45331110-0 - Instalowanie kotłów 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne 
45261210-9    Wykonywanie pokryć dachowych 
45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach 
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
45410000-4   Tynkowanie 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45432114-6   Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
45432113-9  Kładzenie parkietu 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:  
-w zakresie robót budowlanych: maksymalnie 4 miesiące od daty podpisania umowy. 
-w zakresie gwarancji – w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu „Oferta Wykonawcy”, począwszy od dnia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych bez wad istotnych. 
 
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
c) zdolności technicznych lub zawodowych:  

 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub 
remontem budynków użyteczności publicznej, hoteli lub pensjonatów o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł 
(słownie: siedemset tysięcy 00/100 zł) netto łącznie. 
Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót budowlanych w 
ramach jednej umowy. 
 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału, winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem 
kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji 
zamówienia, w tym: 
 
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 

sprawowaniu tej funkcji. Dodatkowo kierownik budowy powinien posiadać kwalifikację, o których mowa w art. 37c 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 282, z późn. 

zm.), tj.: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji; 

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w 
sprawowaniu tej funkcji; 

 Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa 

członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1117) , którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

 Ilekroć Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych 

specjalnościach, uznawał będzie także odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie 
postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na 
pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie 
dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy, natomiast warunki 
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 

5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  
że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, 
Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi w 
Rozdziale VI SIWZ. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
rozdziału SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp tj.: 
a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 498 z późn.zm.); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14  
i pkt 16-20 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za 
doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są 
odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 
prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania 
tego zakazu, określony w tym wyroku. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 

 
ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia 
 
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy oraz, że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ. Wykonawca składa powyższe 
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ – sporządzonego według wzoru standardowego 
formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zakres oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.  
 

Dodatkowe informacje dotyczące sporządzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ): 
a) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV: „Kryteria 

kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi 
wypełniać sekcji A, B, C i D. 

b) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się także 
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, 
Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie tj. Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) musi być podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/ innego podmiotu /każdego Wykonawcy występującego wspólnie. 

 
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wzywa Wykonawcę 
do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego: 
a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
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b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze 
wspólników. 

e)  oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłaty tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ); 

f)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ); 

g)  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.) (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ). 

 
2)Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), 
zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) ppkt a), c) i d) niniejszej SIWZ, składa następujące 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,  
o którym mowa w Rozdział VII ust. 2 pkt 1) ppkt b niniejszej SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie  Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 
 
3)Dokumenty składane przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności  
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia  publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do SIWZ); 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wzór stanowi Załącznik nr 6 do 
SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy  te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa  budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy 
złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić 
dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, 
zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy  
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa ust. 2 Rozdziału VII SIWZ, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

7. W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 Rozdziału VII SIWZ, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wykorzystywać będzie pocztę elektroniczną e-mail: dzp@kul.pl  
3. Wszystkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. 2019, poz. 2447). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dzp@kul.pl
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4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. 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. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w 
jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie 
ZIP, a następnie załączyć do formularza. 

7. 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. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Klucz publiczny jest zapisywany w formacie asc. 
Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich 
postępowań” dostępnej bez logowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres e-mail.  
11. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, 

wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do 
podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Beata Zięba,  
e-mail: dzp@kul.pl           

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu, objętego przedmiotem zamówienia po 
wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu, korespondując na adres e-mail: dzp@kul.pl  
  

ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium  

w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 299). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. BANK 

PeKaO  S.A. III O/Lublin, nr konta: 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr AZP-
240/PN-p5350/11/2020”. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego 

dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Wyżej wymieniony 
dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 

mailto:dzp@kul.pl
mailto:dzp@kul.pl
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6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji i poręczenia powinien zawierać stwierdzenie, 
że ma ona charakter „bezwarunkowy” i „nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium.  

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł akceptowanej formy wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,  
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 
46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 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. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą 
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie okresu gwarancji, warunków 
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy 
bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzonych podwykonawcy – 
w formie oryginału dokumentu elektronicznego; 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do 
reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby 
zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu, 
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu; 

4) Wadium (dla wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego); 



 

 
 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

St
ro

n
a1

2
 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) według wzoru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to 
dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane: 

1) w części II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy), 
2) w części III (podstawy wykluczenia). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 
1)każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz pełnomocnictwo, 
2)formularz ofertowy składany jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 
3)poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 i 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni 
załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej 
przez notariusza za zgodność z oryginałem celem ustalenia: 
-Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, 
-Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem 
adresu siedziby). 
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany 
przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. 
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz 
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie 
zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych 
dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą 
stosuje się odpowiednio. 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. 

.doc, .docx, .pdf, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

7. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. 
j. Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 
października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie (Dz.U. 2018 r., poz. 1993 ze zm.) składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
(t. j. Dz.U. 2017, poz. 1320) oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.). 

10. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 
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reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w 
języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z 
tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski.  

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP).  

17. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,  
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu  

21. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane  

w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawca, 
którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego 
kursu NBP (Tabela A) na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku 
braku dokonania takiego przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami 
wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 
 

ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia  07.07.2020 r.  do godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w 07.07.2020 r. o godzinie 12:00. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 

poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 

odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
5. Miejsce otwarcia ofert: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 
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Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-224. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Przez cenę rozumiane jest zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (t. j. Dz. U. poz. 2019 poz. 178) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu 
obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu „Oferta Wykonawcy” sporządzonym  
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
4. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
5. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ. 
6. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 
7. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 
8. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 
9. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy  
do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Cena opisana w pkt 2 jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1145 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o 
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, 
której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.” 

 
ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
1.Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: 
a) Cena brutto przedmiotu zamówienia – 60 % 
b) Okres gwarancji – 40% 
2.Zamawiający dokona oceny oferty wg następującego  sposobu: 

Kryterium Waga kryterium [%] 

Maksymalna 
liczba punktów 

za dane 
kryterium 

Sposób oceny  

Cena  brutto 
przedmiotu 
zamówienia 

C 

60% 60 

C = (Cn / Co) x 60 pkt 
gdzie: 
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
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Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
Załącznika pn. ”Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 
60 pkt. 

Okres gwarancji 
G 

40% 40 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: 
 
- 24 miesiące – 0 pkt 
- 25 miesięcy - 29 miesięcy – 5 pkt 
- 30 miesięcy - 34 miesięcy – 10 pkt 
- 35 miesięcy - 39 miesiące - 15 pkt 
- 40 miesiące - 44 miesięcy – 20 pkt 
- 45 miesięcy - 49 miesiące – 25 pkt 
- 50 miesięcy - 54 miesiące – 30 pkt 
- 55 miesiące - 59 miesięcy – 35 pkt 
- 60 miesięcy i więcej – 40 pkt 
 
Minimalny oferowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru robót 

budowlanych bez wad istotnych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać konkretną wartość wyrażoną liczbą 

oferowanego okresu gwarancji, oferty w których wskazany zostanie przedział 

okresów zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

 

Oferty z krótszym niż określony przez Zamawiającego okres gwarancji jak również 

oferty, w których Wykonawcy nie zadeklarują okresu gwarancji zostaną odrzucone, 

jako niezgodne z SIWZ.  

Łączna ilość 100% 100 ──────────────────── 

3.Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru: 
 

  Op = C+G 
 

Op – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria oceny ofert; 
C –  ocena punktowa uzyskana za kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia”;  
G - ocena punktowa uzyskana za kryterium „okres gwarancji”. 
 
4.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru. 
 
ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział 

w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 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. Zamawiający może zawrzeć umowę  
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku, gdy została złożona tylko jedna 
oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i 
terminie zawarcia umowy. 

3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed 
zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W umowie tej w 
szczególności określony musi być m.in. pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami. 
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6.   Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu: 
a) Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia (wraz z dowodem opłaty składki ubezpieczenia). Wykonawca zobowiązany 
jest od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu ukończenia prac, posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 
milion 00/100 zł). Brak przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu przed podpisaniem umowy, traktowany 
będzie jako odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy. 

b) Kserokopię uprawnień budowlanych osób skierowanych do kierowania robotami, o których mowa w Rozdz. V wraz 
z poświadczeniami przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W odniesieniu do obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), uprawnienia 
budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

 
ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu. 
3. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
Sekretariat Departamentu Odwołań  tel.: (22) 458 78 01, faks: (22) 458 78 00, (22) 458 78 03 
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

4. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
Prezes KIO tel.: (22) 458 78 40, faks: (22) 458 78 00 

 
ROZDZIAŁ XIX. Informacje o podwykonawcach 
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę  
w formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców którym wykonanie powierzy 
wraz ze wskazaniem zakresu, wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie im powierzona. Brak 
oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części 
zamówienia podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
ROZDZIAŁ XX. Inne postanowienia SIWZ 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 
10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 
12. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy 
wykonawcze do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
ROZDZIAŁ XXI. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy Pzp 
1.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż  wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców), w szczególności: 
- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy;  
- roboty budowlane, w tym: fundamentowanie, murowanie, tynkowanie, roboty wykończeniowe ścian i podłóg, przejścia 
instalacyjne przez ściany i stropy, roboty drogowe;  
- roboty instalacyjne i montażowe w branży sanitarnej i elektrycznej, w szczególności montaż wentylacji klimatyzacji, 
instalcji gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, montaż systemu oddymiania, sygnalizacji pożaru osprzętu 
elektrycznego, opraw oświetleniowych i kabli;  
- wszelkie roboty wykonywanie na wysokości;  
- uruchomienia wszystkich urządzeń;  
- wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;  
- wykonania dokumentacji powykonawczej;  
- prace pomocnicze na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców). 
mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy oraz kierowników 
robót elektrycznych i sanitarnych. 
2.Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
„Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę”, skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać następujące dane: imiona, nazwiska oraz 
stanowiska pracowników, a także oświadczenie Wykonawcy o tym, iż osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Przedmiotowy wykaz dostarczany jest w oryginale na adres: Dział Inwestycji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój C-222. Każdorazowa zmiana wykazu 
osób, nie wymaga aneksu do umowy, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu każdorazowo korektę 
listy osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu 
zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa w pkt. 2. 
4.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
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5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
ROZDZIAŁ XXII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wykonawców  
1.  Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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”, informuje że: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. 

Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra 

Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p5350/11/2020, którego 
przedmiotem są roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem budynku, poza instalacjami 
sanitarnymi będzie duży remont wnętrz obejmujący wymianę drzwi, podłóg i remont ganku.; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

2. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 
3. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  

4. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych jego dotyczących,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych  osobowych 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. 

5. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
8. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

10.W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz 
wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane 
przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych 
oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w 
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związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem 
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie 
będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane 
podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w 
związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z 
danymi został opisany powyżej.  
 
 
Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 1a do SIWZ; 
3. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
4. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ; 
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

- Załącznik nr 4 do SIWZ; 
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik nr 5 do SIWZ 
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ 
8. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – Załącznik nr 7 do SIWZ 

9. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne – Załącznik nr 8 do SIWZ 

10. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.) – Załącznik nr 9 do SIWZ 

11. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
 

 


