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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

 o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawą pzp na roboty budowlane pn. 

 

 

Nazwa zamówienia: Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynku A i B. 

 

Zamówienie obejmujące roboty budowlane przewidziane w etapie II (budynek B) jest 

współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa 

Opolskiego. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej 

pod adresem internetowym:  

www.umopole.logintrade.net 

 

 
 
 
 

Znak sprawy:   DG 212-08/2021  
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu 
 
Adres: ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole  
 
w imieniu, którego występuje Dyrektor Tatiana Filipkowska  
 
tel. (77) 457 54 95 
 
fax. (77) 457 54 95 wew. 36 
 
e–mail: info@dps.opole.pl  
 
http://www.dps.opole.pl/  

Dniami i godzinami pracy Zamawiającego są: dni robocze, to jest dni od poniedziałku do piątku 

(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00.  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

www.umopole.logintrade.net. 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla 

Kombatantów w Opolu 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@cuw.opole.pl 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; lub 

zgodnie z umową o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego 

mailto:info@dps.opole.pl
http://www.dps.opole.pl/
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po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 

dotyczące zakończonego Projektu jeżeli nastąpi to po okresie 4 lat od zakończenia 

postępowania; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (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); 

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

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

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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;  



 

 

4 

 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy pzp oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy pzp.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

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

7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie 

stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy  (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) 

Nie jest wymagane zatrudnienie, o którym mowa powyżej w przypadku gdy czynności  

w zakresie realizacji zamówienia będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność 

gospodarczą, które to czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je  

z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.  

Powyższy wymóg nie dotyczy kierownika budowy/robót, ponieważ zgodnie z art.12 ustawy Prawo 

budowlane działalność obejmującą kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi może 

wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną 

funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia 

budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do 

kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod 

kierownictwem pracodawcy. 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji, sposobu weryfikacji i kontroli oraz egzekwowania 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.  
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest – remont i modernizacja łazienek WC z dostosowaniem do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynkach A 

i B,  

a) Etap I inwestycji – Modernizacja oraz przebudowa korytarza i łazienek w budynku A Domu 

Pomocy Społecznej Kombatanta w Opolu obejmujący swoim zakresem: 

Branża ogólnobudowlana: 

- wykucie z muru ościeżnic drzwi, 

- wykucie bruzd i osadzenie nadproży, 

- poszerzenie otworów drzwiowych, 

- osadzenie nowych drzwi, 

- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, 

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (warstwy wyrównawczej, izolacyjnej, płytek 

posadzkowych), 

- zerwanie okładzin ściennych (płytek i tynków), 

- wymiana kratek wentylacyjnych, 

- wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 

- przygotowanie ścian do ułożenia płytek i tynków, 

- ułożenie płytek ściennych ceramicznych i uzupełnienie tynków, 

- przygotowanie tynkowanych części ścian do malowania, 

- malowanie ścian, 

- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia, 

- wywiezienie gruzu na składowisko 

Branża sanitarna: 

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 

- demontaż istniejących grzejników 

- demontaż (wykucie ze ścian, z kanałów instalacyjnych i wykopanie z gruntu) istniejących 

przewodów wod-kan, wraz z naprawą ścian 

- ułożenie nowych przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania w bruzdach i posadzkach w 

łazienkach, w bruzdach w pionach, w kanałach pod posadzkowych, wraz z wykonaniem bruzd 

- montaż stelaży instalacyjnych, wpustów prysznicowych, urządzeń sanitarnych, baterii, 

grzejników, wraz z armaturą 

Branża elektryczna: 

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

- demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego (przewody , puszki, gniazda wtykowe) 
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- montaż osprzętu instalacyjnego ( przewody, gniazdka wtykowe , czujki ruchu ) 

- montaż opraw oświetleniowych 

 

b) Etap II inwestycji – Modernizacja i remont łazienek w budynku B Domu Pomocy Społecznej 

Kombatanta w Opolu, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

współfinansowany ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa 

Opolskiego, obejmujący swoim zakresem: 

Branża ogólnobudowlana: 

- wykucie z muru ościeżnic drzwi, 

- wykucie bruzd i osadzenie nadproży, 

- poszerzenie otworów drzwiowych, 

- osadzenie nowych drzwi przesuwnych, 

- rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, 

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (warstwy wyrównawczej, izolacyjnej, płytek 

posadzkowych), 

- zerwanie okładzin ściennych (płytek i tynków – zakres zgodny z projektem), 

- wymiana kratek wentylacyjnych, 

- wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 

- przygotowanie ścian do ułożenia płytek i tynków, 

- ułożenie płytek ściennych ceramicznych i uzupełnienie tynków, 

- przygotowanie tynkowanych części ścian do malowania, 

- malowanie ścian, 

- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia, 

- wywiezienie gruzu na składowisko 

Branża sanitarna: 

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 

- demontaż istniejących grzejników 

- demontaż (wykucie ze ścian, z kanałów instalacyjnych i wykopanie z gruntu) istniejących 

przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania, wraz z naprawą ścian 

- ułożenie nowych przewodów wod-kan i centralnego ogrzewania w bruzdach i posadzkach w 

łazienkach, w bruzdach w pionach, w kanałach pod posadzkowych, wraz z wykonaniem bruzd 

- montaż stelaży instalacyjnych, wpustów prysznicowych, urządzeń sanitarnych, baterii, 

grzejników, wraz z armaturą 

Branża elektryczna: 

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

- demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego (przewody , puszki, gniazda wtykowe) 

- demontaż instalacji przyzywowej 

- dostawa i montaż rozdzielnic 
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- montaż osprzętu instalacyjnego ( przewody, gniazdka wtykowe , czujki ruchu ) 

- montaż opraw oświetleniowych 

- montaż instalacji przyzywowej 

- montaż i wykonanie kablowania dla przewodu “PE”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: 

a) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (oddzielnie dla budynku A i B 

odpowiednio załącznik nr 1a i 1b) 

b) projektu wykonawczego robót budowlanych stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ (dla 

budynku B) 

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ 

(oddzielnie dla budynku A i B odpowiednio załącznik nr 3a i 3b). 

3. Wykonawca w pierwszej kolejności podejmie prace, których zakres jest opisany w I etapie. 

Po wykonaniu remontu i modernizacji w budynku A, Wykonawca podejmie się realizacji 

robót budowlanych objętych zakresem w etapie II – budynek B. 

1). Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z 

odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych 

materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne.  

2). Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie 

z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na 

warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

3). Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej. Odbycie wizji nie jest wymagane. 

4). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres 

i minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego 

protokołu odbioru robót. UWAGA: Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert. 

5).  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) stosowania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 

poz. 1333 z późn. zm.), 

b) stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

c) stosowania innych przepisów mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu robót objętych niniejszym 
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zamówieniem, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

d) zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, 

e) ubezpieczenia zakresu robót objętych zamówieniem (OC) na czas realizacji umowy w 

wysokości minimum 700 000 zł, 

f) zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu. O ile 

Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający odbiera roboty,  

o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty powiadomienia, 

g) do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów, 

h) w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót naprawić je i doprowadzić do 

stanu poprzedniego bez żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

i) okazania na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych materiałów czy urządzeń. 

6). Zamawiający wstrzyma prowadzone roboty budowlane w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów BHP, p-poż, stosowania „planu BIOZ” 

i „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy”, czy też wystąpienia innych zagrożeń zdrowia i życia 

ludzi.  

8). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis 

w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia.  

9). Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach techniczno-eksploatacyjno-

użytkowych nie gorszych od parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana 

parametrów nie może powodować konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń 

możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają charakter poglądowy i 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
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równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację.  

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Główny kod 45000000-7 – roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe  

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45410000-4 - Tynkowanie  

45442100-8 - Roboty malarskie  

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45320000-6 - Roboty izolacyjne  

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

6. Zamawiający wskazuje, iż nie dokonano podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to 

uzasadnione ze względu na specyfikę i technologię realizacji robót. Podział zamówienia na części 

spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko nienależytego wykonania 

przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego świadczenia, 

polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia. Ponadto dwuetapowość postępowania, w której podjęcie prac opisanych w II etapie 

jest uzależnione od zakończenia prac w I etapie, mogłoby spowodować trudności techniczne oraz 

organizacyjne.  

Zamówienie dedykowane jest małym i średnim przedsiębiorcom i również z tego ze względu nie 

ma konieczności jego podziału na części. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.  

2. Termin realizacji umowy upływa z dniem zakończenia czynności protokolarnego odbioru robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca winien odpowiednio przed upływem tego terminu wykonać 

wszystkie roboty budowlane i zgłosić ich wykonanie. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 2 dni roboczych po podpisaniu umowy, 

dokonał z Zamawiającym uzgodnień harmonogramu kolejności podejmowanych poszczególnych 

prac i przedłożył do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do ingerowania 

w przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram dot. kolejności podejmowanych 

poszczególnych prac, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

4. Termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów w tym posiadają: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie należycie wykonał, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim 

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. mające w swoim zakresie 

remont, modernizację lub przebudowę obiektu, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 

zł brutto każda. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 
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VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy ppzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 i 8 ustawy pzp, tj.: 

a) 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; 

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

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

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

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

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

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

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE) 

 

ZAŁĄCZANE DO OFERTY 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie: 
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a) Wykonawca; 

b) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

c) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt 1 wraz ze zobowiązaniem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby 

(rozdział X ust 3 SWZ). 

 

SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO 

 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 7 do SWZ. 

2) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie,  

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 
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7. W zakresie nie uregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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

dowodowych lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 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. 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach 

określonych w art. 118-123 ustawy pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – przygotowane 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
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podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

  

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, 

o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach 

.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ww. dokumenty składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym (edowód).  

3. Inne dokumenty niż wymienione w pkt 2, np. zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub 

informacje Wykonawcy przekazują: 



 

 

15 

 

a) drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@cuw.opole.pl  

b) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  

4. Zgodnie z 67 ustawy pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane  

z korzystaniem z Platformy: 

 

a) REKOMENDOWANE przeglądarki internetowe: 

1) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, 

2) Google Chrome 31 

3) Mozilla Firefox 26 

4) Opera 18 

b) Pozostałe wymagania techniczne: 

1) dostęp do sieci Internet 

2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 

3) włączona obsługa JavaScript 

4) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

5) zainstalowany Acrobat Reader 

6) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 

24 lub nowszy 

c) Szczegóły dotyczące platformy, w tym wymagania techniczne są dostępne pod linkiem: 

https://umopole.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html  

d) Uwaga!  W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk 

Logintrade +48 71 7873757, e-mail: helpdesk@logintrade.net 

5. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną (e-mail) w szczególności: 

1) - pytań*;  

2) - wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;  

3) - informacji o wyniku postępowania; 

4) - informacji o odrzuceniu oferty; 

5) - informacji o wykluczeniu Wykonawcy; 

6) - informacji o poprawieniu omyłek; 

7) - pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą. 

*Wykonawcy mogą również przekazywać pytania za pomocą platformy przetargowej: 

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w zakresie merytorycznym: Marta Tokarczyk e-mail: info@dps.opole.pl 

mailto:zamowienia.publiczne@cuw.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://umopole.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
mailto:helpdesk@logintrade.net
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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w zakresie proceduralnym: Beata Kłopotowska oraz Alicja  Jaworksa-Dogiel e-mail: 

zamowienia.publiczne@cuw.opole.pl       

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

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

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

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1-3 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust 3 SWZ; 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; umowę spółki cywilnej, 

odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę oraz dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1 oraz ppkt 2 (jeżeli dotyczy) składa się 

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej - podpisanej podpisem kwalifikowanym 

mailto:zamowienia.publiczne@cuw.opole.pl
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lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – 

zgodnie z definicją podpisu osobistego zamieszczoną na stronie 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz instrukcją jak podpisać dokument 

podpisem osobistym - https://www.gov.pl/web/e-dowod.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

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

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie  

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. 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. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 

3.  Stawka podatku VAT wynosi 8% zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynków 

zbiorowego zamieszkania, w tym domów mieszkalnych dla ludzi starczych np. domy opieki 

społecznej (PKOB 11). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny ofertowej brutto na całość zadania oraz 

wynagrodzenia  za wykonanie poszczególnych etapów robót, zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego. 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/e-dowod
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w Rozdziale IV SWZ. 

9. Wykonawca sporządza kosztorysy ofertowe odrębnie dla każdego z etapów w oparciu o własną, 

opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 

1a i 1b do niniejszej SWZ należy traktować, jako element pomocniczy, dodatkowy, nie służący do 

określenia ostatecznej ceny. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu 

ofertowego.  

10. Cena musi uwzględniać również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia 

określonego w SWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót (w tym m.in. opłaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i 

badań technicznych, koszty utylizacji oraz ewentualne upusty). 

11. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami 

mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.  

12. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on 

należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności umowy 

nie może ulec zmianie. 

13. Zamawiający zgodnie z ar. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp dokona poprawienia w ofercie Wykonawcy 

oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.   

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy pzp   Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100 zł). 

3. Wadium ma być wnoszone przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwalnie 

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. 
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4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach podanych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                    

Nr 78 1160 2202 0000 0004 7217 318,  Bank Millennium. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Format 

przekazywanego dokumentu np. pdf.  

7. Gwarancja lub poręczenie ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania 

wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Ma również zawierać oświadczenie 

o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku gwarancja 

lub poręczenie nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.  

8. Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, a odbiorcą Dom 

Pomocy Społecznej Kombatanta w Opolu, ul Chmielowicka 6, 45-758 Opole. 

9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ustawy pzp. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 20.08.2021 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.07.2021 r. do godziny 9:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 10:00. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

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

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 %; 

2) Okres gwarancji  (G) – waga kryterium 40 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga 60 % 

 

Najniższa cena 
 spośród złożonych ofert*  

Liczba punktów  = ------------------------------------------------   x 60 

 cena badanej oferty 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

2) Okres gwarancji (G) – waga 40 % (w zakresie od 36 – 60 miesięcy).  

  

Okres gwarancji badanej oferty 

Liczba punktów  = -------------------------------------------------------------------------------  x 40  

       Maksymalny okres gwarancji* 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

UWAGA: 

 Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca 

poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 

rok = 12 miesięcy. 

 MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty  

i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę 

krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 
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Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy pzp, jako 

niezgodną z SWZ. 

 MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane 

urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 

okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 

miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABIEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

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

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy pzp.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  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; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, 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 jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1a Przedmiar robót - Budynek A 

Załącznik nr 1b Przedmiar robót - Budynek B 

Załącznik nr 2 Projekt -wykonawczy - Budynek B 

Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Budynek A 

Załącznik nr 3b Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Budynek B 

Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego; 

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia z art. 125 ust 1; 

Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych robót; 

Załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy.   

   

 

             Zatwierdzam: 

        Tatiana Filipkowska 

        Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

        dla Kombatanta w Opolu 


