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Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

„Szansa” ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” 

 z podziałem na zadania: 

Zadanie 1. Wykonanie montażu na dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej  
  instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 42,72 kWp. 

Zadanie 2. Wykonanie montażu klimatyzatorów w budynku Warsztatu Terapii   
  Zajęciowej zgodnie z opracowanym projektem. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.272.1.2021, nazwa 
zadania:  
 

„Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
„Szansa” ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski” 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: 
https://miniportal.uzp.gov.pl    
Pliki należy opatrzyć: 
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
- lub podpisem zaufanym, 
- lub podpisem osobistym. 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera: 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA” 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 606 74 86 07 
www.szansa.onecik.pl 
e-mail: szansa@onecik.pl 
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl  

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach 

wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – dalej pzp (Dz.U.2021.1129 t.j.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w 
pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów wykonawczych, a w 
drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa  
w art. 3 ustawy pzp. 

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:szansa@onecik.pl
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
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11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.  

12. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują 
następujące rodzaje czynności – zgodnie z § 6 ust 3 projektowanych postanowień umowy, 
stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 

13. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 
w § 6 ust 3, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 

14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp. 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia stanowi: 

Wykonanie fotowoltaiki i klimatyzacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Szansa”  

ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z podziałem na zadania: 

Zadanie 1.  Wykonanie montażu na dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej  

  instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 42,72 kWp. 

Zadanie 2.  Wykonaniu montażu klimatyzatorów w budynku Warsztatu Terapii 

Zajęciowej zgodnie z opracowanym projektem. 

1) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących 

dokumentach, które stanowią integralną część SWZ, z uwzględnieniem najszerszego 

zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów: 

a) Przedmiar robót fotowoltaika (Zadanie 1) - stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, 
b) Przedmiar robót klimatyzacja (Zadanie 2) - stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, 
c) Projekt wykonawczy fotowoltaika (Zadanie 1) - stanowiący Załącznik Nr 3 do  

 SWZ, 
d) Projekt wykonawczy klimatyzacja (Zadanie 2) - stanowiący Załącznik Nr 4 do 

 SWZ, 
e) Projektowane postanowienia umowy dla obydwu zadań - stanowiące Załącznik 

Nr 5 do SWZ. 
2) Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót, a nie ujęte w projekcie wykonawczym, 

lub ujęte w projekcie wykonawczym, a nie ujęte w przedmiarze robót - winny być 
traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 

3) Jeżeli w dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ wskazano znak towarowy, patent  
lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5 pzp, należy 
przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji będącej załącznikiem do 
niniejszej SWZ. 

4) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

5) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 
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a) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na 
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia, 

b) dokonywania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego 1 raz w roku (w okresie objętym 
gwarancją/rękojmią). 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę z 2 
części: 
Zadanie 1.  Wykonanie montażu na dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej  

   instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 42,72 kWp. 

Zadanie 2.  Wykonaniu montażu klimatyzatorów w budynku Warsztatu Terapii 

Zajęciowej zgodnie z opracowanym projektem. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

pzp. 
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego  
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. Wymagania dot. gwarancji na wykonane roboty: minimalny okres gwarancji (wyrażony w 
liczbie miesięcy) – 24, maksymalny okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) – 60 
(stanowi ona drugie kryterium oceny ofert). 

7. Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi: na panele fotowoltaiczne - 240 miesięcy; 
- na falowniki - 120 miesięcy (typu door-door – wymiana na nowy sprzęt w pełnych 
miesiącach) –  (Zadanie 1), na klimatyzatory – minimum 36 miesięcy (Zadanie 2). 

8. Wykonawca obowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wady lub 
usterki maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez 
Zmawiającego. 

9. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie 
niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji zamontowanych 
elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich 
producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji. 

 
IV. Wizja lokalna 

 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej.  

 
V. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej  
1 robotę budowlaną polegającą na 
- wykonaniu 3 instalacji fotowoltaicznych na dachach w obiekcie użyteczności 
publicznej w czasie jego funkcjonowania o mocy nie mniejszej niż 30kW  
z opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż - minimalnej wartości 60 000,00 
zł brutto (dla części Nr 1), 
- wykonaniu montażu klimatyzatorów w budynku użyteczności publicznej  
w czasie jego funkcjonowania o minimalnej wartości 30 000,00 zł brutto  
(dla części Nr 2). 

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. 

4. 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. 

 
VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku  

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust.  2 pzp,  są wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  uwzględniając  wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 
 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania – odpowiednio zgodnie z Załącznikiem nr 8 i nr 7 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. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
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 2019 r. poz. 369), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 10 do SWZ, 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, porównywalnych z 
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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 sporządzone 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 - Załącznik nr 9 do SWZ. 

  Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na:  
 - wykonaniu 3 instalacji fotowoltaicznych na dachach w obiekcie użyteczności 
publicznej w czasie jego funkcjonowania o mocy nie mniejszej niż 30kW  
z opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż - minimalnej wartości 60 000,00 zł 
brutto (dla części Nr 1), 

  -  wykonaniu montażu klimatyzatorów w budynku użyteczności publicznej w czasie 
jego funkcjonowania o minimalnej wartości 30 000,00 zł brutto (dla części Nr 2). 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
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 pzp dane umożliwiające 
dostęp do tych środków, 

2) Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

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. 

 
IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 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 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. 

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 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia 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 VIII SWZ. 

 
X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się 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 VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
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Oświadczenie to potwierdza 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. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XI. Informacje o podwykonawcach 
 
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. 

 
XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl,  ePUAPu: /STSZANSA/domyslna lub email: szansa@onecik.pl  

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania  
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy  
do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (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).  

8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego 
poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany  
w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako 
nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się  
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazany w rozdziale I – 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:/STSZANSA
mailto:szansa@onecik.pl
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„Zamawiający” . 
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 8. 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. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pan Robert Rogala - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” 
w Ostrowcu Św., tel. 606 74 86 07. 
w terminach: poniedziałek – piątek w godzinach pomiędzy 8.30 a 14.30 

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
15. 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. 

16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, 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. 15, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
XIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

XIV. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.10.2021 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. Przedłużenie terminu 
związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty 
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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 6 do SWZ.  
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, 
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy), 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa   

(jeżeli dotyczy).  
4) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 
5) Ponadto wraz z ofertą zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia 

następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
- Szczegółowa Specyfikacja oferowanego sprzętu (stosownie do każdej części 
zamówienia). 
6) Działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przewiduje, że w 

sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający 
jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

7) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

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 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym albo podpisem 
osobistym. 
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności - 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). 

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 2019 r. poz. 1010 
ze zm.), 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 miniPortalu i postępować 
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. 

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 ponowne złożenie. 

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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
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przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XVI. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://miniportal.uzp.gov.pl, do dnia 16.09.2021 
r. do godziny 10:00. 

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

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 11:00. 
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. 
 
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 
2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego za 

wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone w oparciu o przedmiar robót i opis przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ. 

3. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia 

odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia. 

4. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, 
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym 
w dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ. 

5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

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

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 
10. 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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 w ust. 1, Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

 
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 
2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi objaśnienia 

1. 
Cena (z Formularza 

ofertowego, brutto) 
60 % 

Lp = cena oferowana 
minimalna brutto / cena 
badanej oferty brutto x 60 

Lp – liczba punktów 

2. 

Okres gwarancji  
na wykonane roboty  

w pełnych miesiącach 
(minimalny okres - 24 
miesięcy, maksymalny 
okres – 60 miesięcy) 

40% 

Lp = ilość miesięcy badana / 
ilość miesięcy najdłuższa x 
40 

Lp – liczba punktów 

 
5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena (C): 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
C = (cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x 60 

6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium okres gwarancji na wykonane roboty (G): 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
G = ilość miesięcy badana / ilość miesięcy najdłuższa x 40 
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości zostanie przyznany w oparciu  
o zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości wyrażony w pełnych miesiącach. 
Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale 
miesięcy: minimalny okres - 24 miesięcy, maksymalny okres - 60 miesięcy. 

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  
za najkorzystniejszą. 



Nr postępowania: ZP.272.1.2021 

Strona 13 z 15 

 

 
XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie 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. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli jego wniesienie było wymagane w projektowanych postanowieniach umowy)  
w wysokości i formie określonej w niniejszej SWZ. 

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. 

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

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XXI. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych 
zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 
Załącznik Nr 5 do SWZ. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego  zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty  
w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania  formy 
pisemnej. 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
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 pzp oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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3. Odwołanie przysługuje na: 
1) Niezgodną z przepisami ustawy 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. 
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: 
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. 

8. 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. 

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. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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 
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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

XXIII. Ochrona danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 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 w skrócie RODO, Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej  
„SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, nr tel. (41) 2620581, e-mail: szansa@onecik.pl, którego reprezentantem jest 
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej- Członek Zarządu Stowarzyszenia „SZANSA”  
2) Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych osób fizycznych. Nr tel. IODO (41) 2620581,e- mail: szansa@onecik.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wyłącznie w 
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celu realizacji zadań Stowarzyszenia „SZANSA” określonych przepisami prawa, 
dotyczących zamówień publicznych.  
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, 
które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich 
działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja 
itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny 
wniosek.  
5) Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku 
może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Stowarzyszeniu „SZANSA”,  
w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.  
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie 
w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw 
trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej.  
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu 
przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. 
Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania 
bądź przepisy o archiwizacji.  
8) Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) sprostowania swoich danych osobowych,  
c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do 
organu nadzorczego,  
d) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych,  
e) przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.  
9) Działalność Stowarzyszenia „SZANSA” opiera się na  
przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie 
spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
10) Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Stowarzyszenia 
„SZANSA” jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych 
niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.  
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  
w tym profilowaniu 

 
 
XXIV. Załączniki 

 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

 Załącznik Nr 1 do SWZ    - Przedmiar robót fotowoltaika,  

 Załącznik Nr 2 do SWZ    - Przedmiar robót klimatyzatory, 

 Załącznik Nr 3 do SWZ    - Projekt wykonawczy fotowoltaika,  

 Załącznik Nr 4 do SWZ    - Projekt wykonawczy klimatyzatory, 

 Załącznik Nr 5 do SWZ    - Projektowane postanowienia umowy, 

 Załącznik Nr 6 do SWZ    - Formularz ofertowy, 

 Załącznik Nr 7 do SWZ    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  

 Załącznik Nr 8 do SWZ   - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 Załącznik Nr 9 do SWZ   - Wykaz robót budowlanych, 

 Załącznik Nr 10 do SWZ    - Oświadczenie o grupie kapitałowej. 


