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1) Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strona 

internetowa prowadzonego postępowania: 

Zakład Poprawczy w Barczewie  

ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo  

Tel. (89) 514 84 61 / Fax (89) 514 94 32  

e-mail: sekretariat@barczewo.zp.gov.pl  

www.barczewo.zp.gov.pl  

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

ePuap: ZPBarczewo 

 

2) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

www.barczewo.zp.gov.pl  

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

 

3) Tryb udzielenia zamówienia,  informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji: 

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy pzp, w 

którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

 

4) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: 

Część nr 1 – Wykonanie prac remontowo-instalacyjnych w budynku warsztatów szkolnych. 

Część nr 2 – Wykonanie zabezpieczenia studzienki deszczowej. 

Część nr 3 – Wymiana okien w budynku głównym.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SWZ dokumentacjach 

projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy zwarte zostały 
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 
 
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie ma na celu możliwości 
doprowadzenia czy doprowadzenie do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

mailto:sekretariat@barczewo.zp.gov.pl
http://www.barczewo.zp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.barczewo.zp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Kryteriami stosowanymi w celu oceny 
równoważności są parametry techniczno/eksploatacyjno/użytkowe nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu 
Zamówienia.  
 

Odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy pzp, należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 

Barczewo, tel. (89) 514 84 61 / fax (89) 514 94 32;  

− inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie jest p. Maciej Wnukiewicz, tel. (89) 514 84 

61, e-mail: iodo@barczewo.zp.pl;  

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek 

i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego’’, Numer postępowania ZP/PN/2/2019, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

 − odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO;  

− posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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.  

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

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

mailto:iodo@barczewo.zp.pl
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CPV: 

45000000-7 – roboty budowlane 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

 

5) Termin wykonania zamówienia:  

Część nr 1 – w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.   

Część nr 2 – w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

Część nr 3 – w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 

6) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, na podstawie przesłanek 

wykluczenia,  o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. 

7) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy pzp); 

2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp).  

8) Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie  przewiduje warunków udziału w postępowaniu. 

9) Informacja o podmiotowych środkach dowodowych i inne oświadczenia i dokumenty: 

a. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert Wykonawca składa: 
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz 

oferty (wzór - załącznik nr 1 do SWZ). 
2. Do oferty wykonawca dołącza Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór – 
załącznik nr 2 do SWZ).  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

wykonawców.  

3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji 
we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgu
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4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy   
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 445 ust. 1 

ustawy pzp). 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ.  

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

b. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:  

1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

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

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; 

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

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

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

opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 

opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrqgm
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10) Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert; 

Kryteria jakie oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. 

Kryteria i ich wagi w niniejszym postepowaniu to: 

 

60% cena całkowita  ryczałtowa oferty brutto  

40%  długość trwania rękojmi  

 

a) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena 

Cena całkowita ryczałtowa oferty brutto min.-najniższa spośród badanych ofert 

C = -----------------------------------------  x 100  x 60 % 

Cena całkowita ryczałtowa oferty brutto n- oferty badanej 

 

b) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium  rękojmia 

Długość trwania rękojmi n –oferty badanej 

R = -----------------------------------------  x 100 x 40% 

Długość trwania rękojmi  max.- najdłuższa spośród badanych ofert 

Liczba punktów zaokrąglonych zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku 

(LP) w wyniku oceny ofert nie podlegających odrzuceniu  na podstawie kryteriów oceny 

określonych w niniejszym rozdziale zostanie wyliczona zgodnie z wzorem: 

LP (liczba punktów) = C (liczba punktów uzyskanych w kryterium cena) 

 + R (liczba punktów uzyskanych w kryterium Rękojmia)  

 

Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu to min. 48 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki 

oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym 

zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 

48miesięcy – max. 60 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę 

krótszego niż 48 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez 

Wykonawcę dłuższego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez 

Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi  ilości 60 miesięcy. 

 

Długość trwania rękojmi należy podać w miesiącach (nie w dniach, latach czy poprzez sformułowanie 

np. do końca grudnia, do końca roku – ponieważ wyżej podany wzór obliczenia ilości punktów będzie 

niewykonalny). 

11) 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; opis sposobu przygotowania 

oferty; sposób oraz termin składania ofert;  termin otwarcia ofert: 

Wpisz nazwę odbiorcy: 
Zakład Poprawczy w Barczewie 
Adres skrzynki: ZPBarczewo 
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I. Informacje ogólne: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 

sekretariat@barczewo.zp.gov.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

 

II. Złożenie oferty w postępowaniu: 

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

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

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

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 2 do SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

mailto:sekretariat@barczewo.zp.gov.pl
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8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

10. Oferty,  oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, i jak dotyczy - pełnomocnictwo - 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 10, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (jak w pkt 10) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

12. Ilekroć jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę wstępną, ofertę podlegającą 

negocjacjom, ofertę ostateczną oraz ofertę częściową. 

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariat@barczewo.zp.gov.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w SWZ adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

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

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

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

 IV. Termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.07.2021 godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 28.07.2021 o godz. 15:00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
mailto:sekretariat@barczewo.zp.gov.pl
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4.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 
 5. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.08.2021 r. włącznie, przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Wyjaśnienia: 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie  treści SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.2, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania odpowiednio ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

6. Zalecane jest składanie zapytań poprzez pocztę elektroniczną: e-mail  

sekretariat@barczewo.zp.gov.pl  

7. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami; 
a. Małgorzata Lechicka – Sprawy merytoryczne 

 tel.: 514 84 61 

b. Dariusz Bernacki – Sprawy proceduralne 

 tel.: 695 632 955 

 w godzinach pracy Zamawiającego 

V.  Sposób obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto na podstawie specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszelkich pozostałych 

wymagań niniejszej SWZ. Przedmiar załączono pomocniczo i nie stanowi on zakresu zamówienia ani 

podstawy do obliczenia ceny oferty w przeciwieństwie do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz dokumentacji projektowej. Cena oferty musi zawierać wszystkie czynniki, które winny być 

wkalkulowane w wynagrodzenie, w tym podatki oraz inne koszty pochodne podatkom, tj. np. koszty 

ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i inne obciążenia publicznoprawne. Cena oferty musi 

obejmować wszystkie elementy wpływające na koszt realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie 

ponosił jakichkolwiek innych kosztów niż zapłata za realizację usług, dostaw lub robót budowlanych 

objętych opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

3. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki w sposób określony w art. 223 ustawy. 

4. Termin płatności w niniejszym zamówieniu to 30 dni.  

Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

mailto:sekretariat@barczewo.zp.gov.pl
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5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. 

poz.2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. 2.W ofercie, o której mowa w art. 225 ust.1 ustawy pzp, wykonawca ma obowiązek: 1) 

poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 2)wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazania 

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

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

6. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) dalej ustawa o 
elektronicznym fakturowaniu). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

7. Od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista). Wykaz 
zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z tym Zamawiający będzie dokonywał 
płatności na rachunek Wykonawcy znajdujący się w ww. wykazie. 
Podstawa prawna:  Art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,  Art. 14 ust. 2h i 2i i art. 22p ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  Art. 12 ust. 4i i 4j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych,  Art. 117 ba i 117 bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,  Art. 28 ust. 
4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,   Art. 7-14  ustawy z dnia 12 
kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,   Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców.  

 

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 

 

VII.  Pozostałe informacje;  

1) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

2) Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy pzp; 

3) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp; 

4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

pzp – dotyczy Części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

robót budowlanych w zakresie wymiany okien w budynku.   

5) Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy pzp;  

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 
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8) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp; 

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

10) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej; 

11) Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

ustawy pzp; 

12) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

VIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Środki ochrony prawnej zawarte są w Rozdziale  2 ustawy pzp, w tym: 

Art.513.Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 

lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

Art.514.1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

Art.515.1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 

terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a) 5dni 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. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści 

dokumentów zamówienia wnosi się wterminie:1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość 

jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i2 wnosi się wterminie:1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 4.Jeżeli zamawiający nie 

opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prze-słał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów 

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:1) 15dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku po-stępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego 

uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2) 6miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) miesiąca 

od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 
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