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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tarnów Opolski
Którą reprezentuje: Krzysztof Mutz - Wójt Gminy
Adres ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
telefon: 77 4644850, faks 77 4644282, adres strony
internetowej: www.bip.tarnowopolski.pl adres e-mail
: ug@tarnowopolski.pl
Godziny urzędowania:

pn. 7.00-16.00
wt.-czw.

7.00-15.00

pt. 7.00-14.00
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl adres
strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://bip.tarnowopolski.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi
w SWZ.
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.)- dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp, w
którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofert mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
bez przeprowadzenia negocjacji.
2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
klasycznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.
2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i
przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
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Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w tym wymiana
sufitów w budynku filialnym Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej ul. Wiejska 68
zgodnie z dokumentacją techniczną załączonym przedmiarem oraz STWIORB
opracowanych na potrzeby realizacji zadania pn.:
„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w
Miedzianej”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem
zawierają następujące dokumenty:
a) Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) – Załącznik nr 3 do SWZ
b) Przedmiar robót – załącznik nr 3b do SWZ
c) Projekt zawierający elementy projektu budowlano – wykonawczego pn.
”Modernizacja instalacji elektrycznej dla Filii GOK w Miedzianej ul. Wiejska 68”
– Załącznik nr 3a do SWZ ,
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik
nr 3c do SWZ,
e) wzór umowy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ,
Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 3 do SWZ przedmiar robót i oraz
kosztów, jedynie jako materiał informacyjny, który nie stanowi ostatecznej
podstawy do sporządzenia oferty i obliczenia ceny oferty. Podstawę sporządzenia
oferty stanowi niniejsza SWZ, w tym dokumentacja wymieniona powyżej lit. a-e .
UWAGA: - Jeżeli w SWZ, lub przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby
traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z
rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu
zamówienia z SWZ wraz z załącznikami.
2) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektów budowlanych
3)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć
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realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie
należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa
Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach
określonych w umowie.
3.2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie
realizacji niniejszego zamówienia na podstawie stosunku pracy - osób (z wyłączeniem
kadry kierowniczej) wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia, polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonaniu robót w zakresie:
a) robót instalacyjnych,
b) robót budowlanych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

3.3. Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót
budowlanych, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do
przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania
wizji lokalnej poniesie wykonawca.

3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 8 ustawy Pzp.
3.5 . Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej
(PLN).
3.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
3.10.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1.Termin realizacji całości zamówienia – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
214 ust. 1 PKT 7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 USTAWY PZP
6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.
zm.),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec
którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec
którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w
przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy Pzp na podstawie:
1)

art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

2)

art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa
wprowadził
zamawiającego
w
błąd
przy
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przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;
6.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy
Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki
wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) ustawy Pzp. Zamawiający oceni,
czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu
poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli
podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
7.1.3.1. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych).
7.1.4.zdolności technicznej lub zawodowej.
7.1.4.1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum dwa zamówienia każde o minimalnej wartości brutto 100 000 zł
polegających na robotach budowlanych związanych z modernizacją instalacji
elektrycznej
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b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót w
specjalności elektrycznej, posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz
Uwaga! Wskazane osoby muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego. Dokumenty poświadczające odpowiednie
uprawnienia i przynależność do izb zostaną przekazane Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez w/w osoby,
odpowiadające wskazanym powyżej uprawnieniom, uprawnienia budowlane wydane
obywatelom innych państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Osoby z poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej muszą legitymizować się decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług trans granicznych, wydanymi
przez właściwe rady izby inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na
uprawnienia budowlane przed właściwa izbą.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków
dowodowych.
9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
pkt 6 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 7.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
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Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień i
doświadczeniu, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (wzór wykazu
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przekazany
wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych),
c) wykaz robót budowlanych określonych w pkt. 7.1.4. litera a
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.4)
lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1.3 SWZ) innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W
takim przypadku Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć dodatkowo:
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (przykładowy wzór zobowiązania do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
9.3. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej
to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9.4. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
10.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://bip.tarnowopolski.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
10.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności:
10.2.1.

składanie ofert,
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wymiana informacji,

10.2.3.

przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym,
- odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) poczty elektronicznej:
ig@tarnowopolski.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy
użyciu miniPortalu.
10.4. Ofertę wraz załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (e-dowód).
10.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
formularza do komunikacji.
10.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
10.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB.
10.8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt
10.3.
10.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są w Załączniku nr 6 do SWZ oraz na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły).
10.10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SWZ.
10.12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Klaudia Adamiec, ig@tarnowopolski.pl, Dominika Urbańczyk, zp@tarnowopolski.pl od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
10.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
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upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przez upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 5 ustawy.
10.14. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym
mowa w pkt 10.13. SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10.15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
10.16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące
pięćset złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

gwarancjach bankowych,

3)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

4)

poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Oddział Tarnów Opolski nr rachunku:
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie
oferty w postępowaniu na „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Flilii
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej”.
11.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.5.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp.
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11.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt
2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do
upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
11.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie
kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
11.8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy
Pzp.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
tj. do dnia 18.01.2022 r.
12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ wymaga
złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w pkt 12.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(edowód).
UWAGA! Proszę NIE drukować wypełnionego formularza oferty i NIE skanować ręcznie
podpisanej oferty (tak złożona oferta będzie podlegała odrzuceniu). Podpis osobisty, o
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którym mowa w SWZ to zaawansowany podpis elektroniczny (więcej informacji na temat
podpisu osobistego na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
13.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SWZ.
13.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest
złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) wypełniony formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
1 do SWZ) - zaleca się po wypełnieniu formularza, zapisanie pliku w formacie
PDF, a następnie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ - zaleca
się po wypełnieniu formularza, zapisanie pliku w formacie PDF, a następnie
podpisanie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
c) oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ dla
każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o ile Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów,
d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę i jej załączniki (o ile dotyczy)
składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - jeżeli pełnomocnictwo zostało
wystawione przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej,
Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (zalecane w
formacie PDF) opatrzone przez mocodawcę lub notariusza kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla
pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
osobistym,
f) dokument wadialny w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
13.5. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
13.6.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki
cywilnej, postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
13.7.
Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny
zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp określającym sposób
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
13.8.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z
późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
13.9.
Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione
w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcja
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dla Wykonawcy” stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu
Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała
Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
13.10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego
do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie
odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez
Zamawiającego.
13.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty
musi zostać sporządzona zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcja dla
Wykonawcy”” stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
13.12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert
wycofać ofertę. Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami
opisanymi w „Instrukcja dla Wykonawcy”” stanowiącej Załącznik nr 6 do
SWZ.
13.13. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Składanie ofert.
14.1.1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia
20.12.2021 r. do godz. 10:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane
w SWZ dokumenty.
14.1.2. Opis sposobu składania ofert został określony w „Instrukcja dla
Wykonawcy”” stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
14.2. Otwarcie ofert.
14.2.1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14.2.2. Termin otwarcia ofert ustalono na 20.12.2021 r. o godz. 10:10. W przypadku
awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po
usunięciu awarii.
14.2.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
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14.2.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.2.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
15.1. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia określony w przedmiarze robót i we wzorze umowy
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ oraz inne czynności wymienione w SWZ.
15.2. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić fakt, że zgodnie z postanowieniami projektu
umowy zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe opisane w art. 632
Kodeksu Cywilnego, które w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia nie
będzie podwyższone.
15.3. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a zostały
przez Wykonawcę pominięte przy kalkulacji ceny, mimo ich ewentualnego braku w
dokumentacji przetargowej ale wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i
sztuki budowlanej nie będą stanowiły robót dodatkowych i będą musiały być wykonane
na koszt Wykonawcy.
15.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
15.5. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej. Cena oferty musi uwzględniać
wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych itp..
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
15.6. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
15.7. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie
– Załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także
wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do
SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie
uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.
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16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT
16.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert:
Cena

- 60 %

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

- 40 %

16.2. Sposób obliczania punktów:
16.2.1. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn

C=

× 100 pkt × 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
Ofercie (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
16.2.2. W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (G) na
wykonane roboty będzie rozpatrywane na podstawie podanego w
Formularzu Oferty okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w
pełnych miesiącach. Ustala się jako wymagany minimalny okres gwarancji
jakości i rękojmi za wady 48 miesięcy, oraz maksymalny możliwy do
zaoferowania okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 60 miesiący. Ilość
punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium zostanie obliczona według
poniższego wzoru:

Go − 60
G=

× 100 pkt × 40%
24

gdzie:
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G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „okres gwarancji jakości i
rękojmi”,
Go– okres gwarancji jakości i rękojmi określony w badanej ofercie.
Określenie w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 48 miesięcy lub
brak jego wskazania będzie skutkować odrzuceniem oferty. W przypadku określenia w
ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższego niż 60 miesięcy, oferta
otrzyma 40 pkt., a okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w celu badania oferty
zostanie przyjęty jako 60 miesiące. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40
punktów.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska
największą liczbę punktów w podanych kryteriach wyboru.
16.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY
17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy (w przypadku
składania zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna treść zabezpieczenia należy
wcześniej przesłać do akceptacji przez Zamawiającego), 2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia,
b) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
c) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie
realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
d) dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień osób wskazanych
przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu,
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.2. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują Wykonawcy, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako
Wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej w
ofercie.
18.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem 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.

18.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
18.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach
przewidzianych w pkt 18.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co
oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby
miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia
powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia
wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek
dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza
oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
18.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 18.3. ppkt 2-5 musi
wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady lub gwarancji wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
18.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z tym że
19 | S t r o n a

Nr postępowania: ZPE.271.05.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

kwota, o której mowa w pkt 18.7. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
19.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór
umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
19.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
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 w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE
20.1. Wykonawcy, 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 określone
w dziale IX ustawy Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe
w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
20.2. Odwołanie przysługuje na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do
której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący
przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
20.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
(b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w
sposób inny niż określony w lit. (a).
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20.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
20.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.4. i 20.5 SWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
20.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 z późn. zm.).
21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
21.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów Opolski ul.
Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych Panią Anetę Gierłach, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd
Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
21.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.
21.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
21.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
21.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
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określone w art. 255256 ustawy Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.
21.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
21.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
21.8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
21.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
21.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.
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21.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych określa ustawa Pzp.
21.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego
w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
22. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2)

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

3)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia;

4)

Załącznik nr 3a – Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Modernizacja instalacji
elektrycznej dla Filii GOK w Miedzianej ul. Wiejska 68”

5)

Załącznik nr 3b – Przedmiar robót

6)

Załącznik nr 3c - STWiORB

7)

Załącznik nr 4 – przykładowy wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

8)

Załącznik nr 5 – projektowane postanowienia/wzór umowy;

9)

Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawcy

10)

Załącznik nr 7 – Wykaz robót
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