Kętrzyn, dnia 24.05.2021 r.
Znak: SO.271.18.2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego:
1.1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
1.2. Adres:
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
1.3. Telefon:
(0-89) 752-05–22/ Fax (0-89) 752-05–31
1.4. Adres strony internetowej:
www.miastoketrzyn.pl
1.5 .Adres poczty elektronicznej:
um.ketrzyn@miastoketrzyn.pl
1.6 .Godziny urzędowania:
poniedziałekod 700 do 1500
wtorek- piątek- od 730 do 1530
1.7. NIP:
742-205-13-31
1.8. REGON:
510743440
1.9. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr SO.271.18.2021 prowadzone jest w trybie
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
2.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.
2.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli
środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane.
2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
2.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
2.9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p
2.10.Zamawiający dopuszcza możliwośc składania ofert częściowych na jedną kilka lub wszystkie
części zamówienia.
2.11.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” Etap 1/2021
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi w
komunalnych lokalach mieszkalnych w Kętrzynie, w podziale na dwie niżej wskazane części:
3.2.1 w Części nr 1 wydzielenie łazienki w niezasiedlonym połączonym lokalu mieszkalnym
nr 7 i 8 przy ul. Sikorskiego 30
Nr
części

Nazwa części

Opis przedmiotu zamówienia

„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu
lokali komunalnych” Etap 1/2021

I.

wydzielenie łazienki w
niezasiedlonym
połączonym lokalu
mieszkalnym nr 7 i 8
przy ul. Sikorskiego 30

1. Przedmiotem zamówienia w części I są:
1) wydzielenie łazienki w niezasiedlonym połączonym lokalu
mieszkalnym nr 7 i 8 przy ul. Sikorskiego 30 w Kętrzynie;
2. Zakres zamówienia w części I obejmuje:
1)
wydzielenie pomieszczenia na łazienkę,
2)
wykonanie przejść i montaż stolarki drzwiowej,
3)
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z obiegiem
wymuszonym i włączeniem do pionu kanalizacyjnego
oddalonego o ok 14 mb
4)
montaż urządzeń sanitarnych (baterii umywalkowych,
umywalek, baterii zlewozmywakowych, zlewozmywaków,
ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt”, brodzików
natryskowych z kabiną itp.),
5) wydzielenie aneksu kuchennego z wyposażeniem
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określają rysunki
koncepcyjne i STWiORB wraz obmiarem robót. –załącznik nr
3 do SWZ
4.Szczegółowe warunki wykonania zawierają istotne
postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ

3.2.2. w części II wydzielenie łazienki i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych w niezasiedlonym
lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Kętrzynie
Nr
Nazwa części
Opis przedmiotu zamówienia
części
1. Przedmiotem zamówienia w części II są:
1) dostosowanie lokalu nr 1 przy ul. Powstańców Warszawy
23 w Kętrzynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2) usunięcie barier architektonicznych przez likwidację.
2. Zakres zamówienia w części II obejmuje:
1)
wydzielenie pomieszczenia na łazienkę z
wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych
wydzielenie łazienki i
2)
montaż stolarki drzwiowej z usunięciem progów
dostosowanie dla osób
3)
likwidacje barier architektonicznych w dostępie do
niepełnosprawnych w
lokalu
niezasiedlonym lokalu
4)
montaż urządzeń sanitarnych (baterii umywalkowych,
II.
mieszkalnym nr 1 przy
umywalek, baterii zlewozmywakowych, zlewozmywaków,
ul. Powstańców
ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt”, brodzików
Warszawy 23 w
natryskowych z kabiną itp.) dostosowanych do obsługi osób
Kętrzynie
niepełnosprawnych
5) wydzielenie aneksu kuchennego z wyposażeniem
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa rysunki
koncepcyjne i STWiORB wraz obmiarem robót. Załącznik nr 3
do SWZ
4.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają
istotne postanowienia umowy załącznik nr 6 do SWZ

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną kilka lub wszystkie części
zamówienia
3.3.1. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - dowolna ilość części
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu
lokali komunalnych” Etap 1/2021

3.3.2.Maksymalna liczba części, na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu
wykonawcy – 2 części
3.4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Nr.
części
I.

II.

Kody CPV
45000000-7
45211341-1
45330000-9
45300000-0
45310000-3

Roboty
Roboty
Roboty
Roboty
Roboty

budowlane
budowlane w zakresie mieszkań
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
instalacyjne w budynkach;
instalacyjne elektryczne

45000000-7
45211341-1
45330000-9
45300000-0
45310000-3

Roboty
Roboty
Roboty
Roboty
Roboty

budowlane
budowlane w zakresie mieszkań
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
instalacyjne w budynkach;
instalacyjne elektryczne

3.4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków
zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać
inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca
uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Załączone przedmiary robót
stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować
wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z
dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte
przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.
3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8.
3.6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w
dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie
gorszymi od wymaganych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie
podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania.
3.7. Zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, sposób opisywania przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem norm i specyfikacji technicznych w ust. 2 artykułu podana jest
przez ustawodawcę definicja normy: „Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną
przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu
powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską
Normę, normę europejską lub normę międzynarodową”.
3.8. Jednocześnie ust. 4 artykułu przypomina o zasadzie równoważności: „Opisując przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
3.9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3.10. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących prace objęte
przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu
lokali komunalnych” Etap 1/2021

Nr
części

I.

II.

Nazwa części
Wydzielenie
łazienki
w
niezasiedlonym
połączonym lokalu mieszkalnym
nr 7 i 8
przy ul. Sikorskiego 30 w
Kętrzynie
Wydzielenie
łazienki
i
dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych
w
niezasiedlonym lokalu
mieszkalnym nr 1 przy ul.
Powstańców
Warszawy 23 w Kętrzynie

Opis
a) roboty ogólnobudowlane (murarskie,
malarskie, tynkarskie),
b) roboty instalacyjne (sanitarne, gazowe,
elektryczne).
a) roboty ogólnobudowlane (murarskie,
malarskie, tynkarskie),
b) roboty instalacyjne (sanitarne, gazowe,
elektryczne).

3.11.Osoby wskazane wyżej winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadań.
3.12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w
pkt. 3.10
3.12.1.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej określonych
wymogów i dokonania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej
wymienionych wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Rozdział IV. Wizja lokalna:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą
okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie
przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia
miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Rozdział V. Podwykonawstwo:
5.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia za jego uprzednią
zgodą.
5.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić
oświadczenie o którym mowa w art. 462 ust. 5 ustawy PZP, lub podmiotowe środki dowodowe
dotyczące tego podwykonawcy. Podwykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy Wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.4. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5.5. Wymagania dotyczące podwykonawstwa, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte są w załączniku nr 6 Istotne postanowienia
umowy do SWZ
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu
lokali komunalnych” Etap 1/2021

dla części I w terminie 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy
dla części II w terminie 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy
Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
7.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania:
8.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawcę:
8.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
8.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
8.1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
8.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
8.1.1.4. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
8.1.1.5. powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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),
8.1.1.6. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
8.1.1.7. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
8.1.1.8. lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
8.1.2. 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 pkt. 8.1.1.);
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu
lokali komunalnych” Etap 1/2021

8.1.3. 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;

Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
9.1.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
9.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona obejmują:
9.4.1 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 –zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ
9.4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.4.3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego
– zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ
9.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
9.5.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych
środków;
9.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
9.7.
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.
Rozdział X . Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
Rozdział XI informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia( spółki cywilne/konsorcja)
11.1. 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.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w pkt. 9.1 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.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział XII. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
12.1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
12.2. Zapisy pkt. 12.1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
12.3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
Rozdział XIII. O środkach komunikacji, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
13.1. Informacje ogólne:
13.1.1. 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.
13.1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452).
13.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
13.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
13.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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13.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazaniana ePUAP.
13.1.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
13.1.8.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
13.1.9. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.1.10. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem.
13.1.11.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
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 (Dz. U poz. 2452).
13.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:
13.2.1. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452)
oraz z:
13.2.2. Rozporządzeniem 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. poz. 2415)
Rozdział XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
14.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
14.1.1. Dariusz Buczyński w spr. merytorycznych - e-mail: dariusz.buczynski@e-ketrzyn.pl ;
14.1.2. Andrzej Głusiec w spr. formalnych- e-mail: a.glusiec@miastoketrzyn.pl
14.2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
14.3. Komunikacja, w tym składanie ofert, 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 ze
wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
14.4. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu.
14.5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości
elektronicznej
14.6. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania oferty
15.1. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
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załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
15.2.. Wykonawca, aby wziąć ́ udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć
ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP.
15.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
15.2.2. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do
Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Kętrzyn).
15.2.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.
15.3.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia
weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są
przyporządkowane, może go używać.
15.3.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek
formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP.
15.3.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek
formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w
elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu
kwalifikowanego).
15.4. Sposób składania podpisów:
15.4.1. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez
Wykonawcę podpisu;
15.4.2. Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwicsprawe-przez-internet/profilzaufany-i-podpis-zaufany
15.4.3. Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
15.5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
15.6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej
formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
15.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
15.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
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15.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
15.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
15.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
15.12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
15.13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
15.14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.
15.15. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
15.15.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ
15.15.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SWZ
15.15.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – jeżeli dotyczy
15.15.4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy.
15.15.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
15.15.6. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).
15.15.7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
załącznik nr 8 do SWZ
15.16. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY
15.16.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na mini portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
15.16.2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
15.16.3.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
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Zalecenia dodatkowe
15.17.

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
15.17.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
15.17.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: zip lub 7Z
15.17.3.Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
15.17.4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się
na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
15.17.5.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
15.17.6.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
15.17.7.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
15.17.8.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert/wniosków.
Rozdział XVI. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
16.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
16.2. 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.
16.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, 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.
16.4. 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.
16.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu 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.
16.6. 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.
16.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
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tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
określonych w Rozdziale IX SWZ .
Rozdział XVII. Sposób obliczania ceny:
17.1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową oferty w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do SWZ.
17.2. 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.
17.3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
17.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
17.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
17.6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.
17.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), 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. W ofercie, o której mowa, wykonawca ma obowiązek:
17.7.1.poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
17.7.2.wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
17.7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
17.7.4.wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
17.8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące wadium:
18.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
18.1.1. Dla części nr 1 w kwocie 900 zł słownie: dziewięćset zł 00/100
18.1.2. Dla części nr 2 w kwocie 900 zł słownie: dziewięćset zł 00/100
Wadium należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 10.06.2021 do
godz. 10.00.
18.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
18.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania,
którego wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na
konto wskazane przez Zamawiającego.
18.4. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji, w postaci elektronicznej
18.5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
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18.6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo.
18.7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia,
gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
18.7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
18.7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
18.7.3. kwotę gwarancji/poręczenia,
18.7.4. termin ważności gwarancji/poręczenia,
18.7.5. zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
18.8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia
18.9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca
wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
18.10. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
18.10.1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw
wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe.
Rozdział XIX. Termin związania ofertą:
19.1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 09 lipca 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2.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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
19.3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Rozdział XX. Sposób i termin składania i otwarcia ofert:
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20.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu..
20.2. Ofertę należy złożyć:
do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00
20.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
20.5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.
20.6. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
20.7. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu 10.06.2021 r. o godz. 11:00
20.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
20.9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 21.8., otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
20.10. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania „Informacja z otwarcia ofert” informacje dotyczące:
20.10.1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
20.10.2. cen zawartych w ofertach.
Rozdział XXI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób
oceny ofert:
21.1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z ustawa, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada
określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
21.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans
(największa ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
21.3.Oceniane kryteria, ich waga i sposób oceny dla obu części zamówienia jest wspólny:
Lp

Nazwa kryterium

1

cena

2

okres rękojmi za
wady i gwarancji
jakości przedmiotu
zamówienia

Waga
kryterium
60%

Opis kryterium
C=cena najniższa rozpatrywanej oferty x100x60%
cena badanej oferty

40%

min. 36 miesiące max. 60 miesięcy
Najkrótszy możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości
wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy. Oferty
Wykonawców, którzy zaproponują okres rękojmi i gwarancji
krótszy od minimalnego zostaną odrzucone, jako niezgodne z
treścią SWZ. Najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji
uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca
zaproponuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy
do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki
zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. - Wykonawca,
który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (60 miesięcy) –
otrzymuje 40 pkt – maksymalną liczbę punktów, - Wykonawca,
który zaoferuje najmniej korzystną wartość (36 miesięcy) –
otrzymuje 0 pkt. - Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość
pośrednia, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej
korzystną, otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:
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G o – G min
G = ------------- x100 x 40 %
G max – G min
gdzie:
G o – okres rękojmi i gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie
ocenianej
G min - najkrótszy możliwy okres rękojmi i gwarancji (36
miesięcy)
G max - najdłuższy możliwy okres rękojmi i gwarancji (60
miesiące)

Rozdział XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego:
22.1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
22.2.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.
22.3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do:
22.3.1.wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było
wymagane)
22.3.2.przedłożenia kopi uprawnień budowlanych kierownika budowy
22.3.3.ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót
22.3.4. kosztorys ofertowy (wycenę ofertową) sporządzony metodą uproszczoną na podstawie
Katalogów Nakładów Rzeczowych
22.4.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.
22.5.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
23.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dla każdej z części zamówienia odrębnie
23.2. Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),
23.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł
postępowania, którego zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy).
23.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń/gwarancji należy złożyć Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy w formie oryginału.
23.5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
23.6. Dokument poręczenia/gwarancji musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić
bezwarunkową (niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia,
czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie) wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela)
na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia, w
wysokości wskazanej w żądaniu i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę
zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy.
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23.7. Treść dokumentu poręczenia/gwarancji nie może zawierać warunków ograniczających
zaspokojenie z gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek,
gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji
jedynie do kar umownych, itp.
23.8. W dokumencie poręczenia/gwarancji- poręczyciel/gwarant nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta (Gmina Miejska Kętrzyn) dodatkowych warunków (np.
żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy
Miejskiej Kętrzyn, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu
zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, albo
żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia
dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z żądaniem zapłaty).
23.9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu
zastosowanie będzie miał zapis art. 452 ust. 9 ustawy PZP
23.10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w
pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji
Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
Zamawiający odmówi podpisania umowy w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu poręczenie/gwarancje zawierającą wskazane wcześniej ograniczenia.
Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
23.11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30%
zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Rozdział XXIV. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany:
24.1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
24.2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
24.3.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 6 do SWZ.
24.4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
Rozdział XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XXVI. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXVII Wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art.96 ust.2
pkt 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 ustawy Pzp.
Rozdział XXIII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP, jeżeli
zamawiający przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
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wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Rozdział XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.214
Ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
Rozdział XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:
30.1. 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 p.z.p.
30.2. 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 p.z.p. oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
30.3. Odwołanie przysługuje na:
30.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
30.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
30.4. 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.
30.5. 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.
30.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
30.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
30.6.2. 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).
30.7. 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
30.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
30.9. 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.
30.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
30.11. 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
p.z.p., 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.
30.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Rozdział XXXI. Klauzula informacyjna związana z rozporządzeniem RODO
31.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego
Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby
fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania
przedmiotu zamówienia.
31.2. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w
jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z
regulacji RODO:
31.2.1.Administrator danych osobowych:
Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych Administratorem tych danych
osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742205-13-31, REGON: 510743440.
31.2.2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:
Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną:
iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
31.2.3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny
ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
31.2.4.Źródło pochodzenia danych:
31.2.4.1.Dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w
dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy PZP ;
31.2.4.2.dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
31.2.4.3. w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
31.2.5.Odbiorcy danych:
31.2.5.1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, dane osobowe
mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym oraz w oparciu o art. 139
ust. 3 ustawy PZP w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.);
31.2.5.2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kętrzyn
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miejska Kętrzyn,
31.2.5.3.odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące
z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności
instytucje kontrolujące wobec Zamawiającego oraz inne instytucje publiczne, takie jak: sądy,
prokuratura, policja, itp.
31.2.6.Okres, przez który dane będą przechowywane:
31.2.6.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane
począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub
gwarancji) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres co najmniej
15 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń),
31.2.6.2. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
31.2.7.Prawa osoby, której dane dotyczą:
31.2.7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
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31.2.7.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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);
31.2.7.3.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 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);
- art. 8a ust. 4 PZP (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia);
31.2.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
31.2.8.Nie przysługuje Państwu:
31.2.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
31.2.8.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
31.2.8.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
31.2.9.Obowiązek podania danych osobowych:
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób,
których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Konsekwencje niepodania określonych danych
osobowych wynikają z ustawy PZP;
31.2.10.Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca
przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z
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), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane
osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.
Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest we
wzorze formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ).
31.2.11.Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, iż wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz
realizacji praw jednostki zgodnie z RODO.
31.2.12.W przypadku powierzenia Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie,
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot
niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający zawrze z tym Wykonawcą umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. Umowa będzie
określać między innymi: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa
administratora oraz nakładać na podmiot przetwarzający obowiązki szczegółowo wymienione w
Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SWZ.
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Formularz Ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dokumentacja techniczna
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Wykaz osób
Istotne postanowienia umowy
Oświadczenie przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Identyfikator postępowania
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