SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia na:
Przebudowa źródła ciepła w kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 w Kozienicach
nr - ZIOŚiO.280.17.2022.KZP.P.DB
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15, 26–900 Kozienice
tel.(48) 614-24-03
poczta elektroniczna: biuro@kgkkozienice.pl
adres strony internetowej: www.kgkkozienice.pl
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ
ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA BEZPOSRENDIO ZWIAZANE Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
www.kgkkozienice.pl zakładka: zamówienia publiczne.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. W kwestiach nieomówionych w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa źródła ciepła w kotłowni lokalnej przy ul.
Przemysłowej 15 w Kozienicach, zwana dalej przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalny użytkowy
(PFU) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45223000-6, 45400000-1
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6 Usługi projektowania systemow grzewczych
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi wykonania zamówienia i
mógłby w znaczący sposób wpłynąć na prawidłową realizację inwestycji poprzez konieczność koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi spójną technicznie i technologicznie całość.
Realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę pozwoli na sprawną realizację zamówienia, oraz zapewni jakość wykonania na tym samym poziomie, tak aby przedmiot zamówienia jako całość zamówienia spełniał zakładane funkcje. Ponadto wykluczy mogące
powstawać spory między wykonawcami poszczególnych części zamówienia, w szczególności dotyczące odpowiedzialności za ewentualne usterki, brak postępu robót w części
zobowiązania czy terminowe ich wykonanie. Wskazane jest zatem, aby zakres zamówienia wykonał jeden wykonawca ze względu na ścisłe powiązanie poszczególnych części
składających się na całość przedmiotu zamówienia, tworzących przedmiot zamówienia o
określonych walorach funkcjonalno-użytkowych i estetycznych w wyznaczonym terminie. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców mogłaby poważnie zagrozić
właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikających z udzielonej gwarancji.
6. Jeżeli w SWZ lub w załącznikach do SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana
została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń,
itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp.
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie
nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentach zamówienia (nie są one
obowiązujące dla Wykonawcy).
Wszystkie dodatkowe koszty (poza wymienionymi w SWZ) i ryzyko związane z zastosowaniem innych urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. W przypadku robót dodatkowych, które wynikną ze zmiany producenta wszelkie koszty pokrywa
Wykonawca.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne były wykonywane na podstawie
umowy o pracę.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7
ustawy.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30.12.2022 r..
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej
SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
d) Zdolność techniczna lub zawodowa :
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten: w
ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu kotłowni obejmującym zakresem
źródło ciepła (kocioł) o wartości robót min. 100.000,00 zł brutto.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków udziału, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec
którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy
Pzp.
VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg
przykładowego załącznika nr 3 do SWZ.

3

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Lp.
Wymagany dokument
1
2

3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wg
przykładowego załącznika nr 4 do SWZ.
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 i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg
przykładowego załącznika nr 5 do SWZ.
Dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w Wykazie, zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt 1.1 i 2.1 dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. 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.
5. Jeżeli znajdą się uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio przedmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
których Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2
do SWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o których mowa w punkcie pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
druk oświadczenia wg Załącznika nr 2 i 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału
oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulujący
współpracę.
XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZEJ
1. Informacje ogólne
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAPu
(https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz
poczty
elektronicznej
(biuro@kgkkozienice.pl) na zasadach określonych poniżej.
1.2 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
 w sprawach technicznych Grzegorz Wojcieszek tel. /48/ 614-48-07, 698-633-478,
 w sprawach formalnych Paweł Kowalik tel. /48/ 614-24-03, 666-313-454,
 w sprawach proceduralnych Dariusz Brzozowski tel. 698-633-490, Krzysztof
Boryczka tel. 668-017-014,
w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu 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”.
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1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
1.5 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPOrtalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych ,,
Formularzy do: złożenia i wycofania oferty” oraz do ,, Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB
1.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
1.8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,, Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki ,,Postępowania”. Jest ono dostępne również na stronie internetowej
Zamawiającego.
1.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innych
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
2. Złożenie oferty
2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,, Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mniniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców
na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
2.2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.5 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportaluzp.gov.pl
2.6 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 z późn. zmian.) Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecania ,, Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
2.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, w zakresie
wskazanym w rozdziale VIII SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.
2.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
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w ,, Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
2.10. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – nie dotyczy składania ofert.
3.1 W postępowaniu korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mniniPortal (,,Formularz do komunikacji”).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
3.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki.
3.3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres
email: biuro@kgkkozienice.pl
3.4 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem referencyjnym postępowania.
3.5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 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
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie przedmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń
jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
XII. UDZIELNIE WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie, zmiany treści SWZ.
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielenia odpowiedzi.
2. Odpowiedzi udzielane będą zgodnie z ustawą Pzp.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu
na konto Zamawiającego w banku: BNP Paribas 81 1600 1374 1837 6383 8000 0005 z
dopiskiem WADIUM – źródło Przemysłowa. Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, zaleca się dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może
zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
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W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium
płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy.
XIV. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 18.10.2022 r. (30 dni od upływu terminu
składania ofert).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3 wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania z ofertą.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
3. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
5. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje
folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 1913 z późn. zmian.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecania ,, Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ( ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
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9. Treść oferty stanowi wypełniony:
1) Formularz ofertowy- wg załącznika nr 1 do SWZ.
10. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowaniaprzykładowy załącznik nr 3 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców)
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wg
przykładowego załącznika nr 4 do SWZ.
3) 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 i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg przykładowego Załącznika nr
5 do SWZ.
4) Dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w Wykazie, zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
5) Wadium – potwierdzenie wniesienia.
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy.
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 972 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
uzupełniającego.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania
oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
oraz w niniejszej SWZ.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 19.09.2022 r.
do godz. 10:00
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca, po przesłaniu oferty za pomocą ,,Formularza do złożenia lub wycofania
oferty” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
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również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na mniniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2022 r. o godzinie 11:00.
2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informację o:
a) nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi ryczałtową cenę brutto przedmiotu zamówienia, wypełniając
formularz oferty (w złotych polskich, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) i nie
może jej zmienić. Cena oferty winna być ceną brutto tj. z odpowiednim podatkiem VAT.
Cena musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej realizacji
przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia – koszty
związane z tymi czynnościami są ponoszone przez Wykonawcę.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegały zmianie.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
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.
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XIX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium, a mianowicie ceną oferty o znaczeniu (wadze) 100%.
2. Oferta najtańsza spośród złożonych ofert nieodrzuconych otrzyma 100pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
Cn
K=
* 100pkt * 100%
Co
Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (brutto), Co – cena ocenianej oferty (brutto).
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do
podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający
uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia:
c) Pełnomocnictwa do zawarcia umowy (jeżeli wynika to z treści oferty).
d) Umowy regulującej współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XXI.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej
w ofercie.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 450 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca winien dokonać
przelewu na konto Zamawiającego w banku: BNP Paribas S.A. 81 1600 1374 1837
6383 8000 0005 z dopiskiem „Zabezpieczenie – źródło Przemysłowa”.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno
spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne
i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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XXII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z
ofertą.
2. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą powodować następujące przyczyny:
I.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczególności: a) Klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. - o stanie klęski żywiołowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), b) Warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), c)
Niewypały i niewybuchy; d) Wykopaliska archeologiczne; e) Warunki geologiczne - kurzawka, głazy narzutowe itp.); f) Warunki terenowe - nie zinwentaryzowane podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub obiekty budowlane (bunkry, fundamenty, ściany szczelne, itp.),
I.2 Przedłużanie się procedury ustawowej związanej z wyborem Wykonawcy.
II. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) Wstrzymanie robot przez Zamawiającego; b) Konieczność usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w Programie funkcjonalno-użytkowym, c) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
III. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, przepisów prawa w szczególności: zmiana stawki podatku VAT.
IV. Zmiana kierownika budowy, kierownika robót.
V. Zmiany dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w art. 505-590 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy.
Załącznik nr 2 – Oferta.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 6 – Umowa.
Kozienice 01.09.2022 r.
Joanna Potent – Prokurent
Ernest Wąsik - Prokurent
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