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S P E C Y F I K A C J A    W A R U N K Ó W 

Z A M Ó W I E N I A 
 

  

Zamawiający:  Miasto Kraśnik 

 

 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 

progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 

na  realizację usługi  pn.: 

 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów 

znajdującego się na terenie Kościoła parafialnego pw. 

WNMP” 
 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym:  

https://miniportal.uzp.gov.pl  

 

Nr postępowania: WIR.FiZP.271.1.35.2022 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

1. Nazwa Zamawiającego:    Miasto Kraśnik 

2. Adres Zamawiającego:     ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik 

3. Numer telefonu:    81/ 825 15 40,  

4. Adres poczty elektronicznej:  zp@krasnik.eu 

5. Adres skrzynki ePUAP: /UMKrasnik/SkrytkaESP 

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp oraz niniejszej SWZ.  

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

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

mowa w art. 3 ustawy Pzp.   

4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zp@krasnik.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

9) Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o  których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  

10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ponieważ zakres 

zamówienia stanowi jedną całość, ponadto podział zamówienia na części mógłby poważnie 

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  

i 8 ustawy Pzp. 

13) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

16) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn.: ,, Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego 

się na terenie Kościoła parafialnego pw. WNMP”. 

2. Dokumentacja inwestycji  będącej przedmiotem nadzoru jest dostępna pod linkiem: 

https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=9567  

3. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje nadzór  

w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

4. Zadanie objęte nadzorem obejmuje prace związane z renowacją pomnika w  zakresie 

określonym w postępowaniu przetargowym.  

5. Zadanie objęte nadzorem będzie realizowane w szczególności w oparciu 

o  dokumentację projektową opracowaną przez: KMF Perfekt  Sp. z o .o , ul. Głębocka 

102/35, 03-287 Warszawa dostępnej na stronie pod adresem:  

https://drive.google.com/drive/folders/12zAVMjJfGIB4_4wXzQekCOsQZ81qFcPI?us

p=sharing  

6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 

Nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z projektem, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonawca będzie uczestniczył w przeprowadzanych przez 

Wykonawcę robotach, próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach 

technicznych.  

7. Przedmiot umowy obejmował będzie przede wszystkim następujące czynności  

i działania: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez 

sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem 

na  budowę, zgłoszeniem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

umową na roboty budowlane oraz SWZ, 

2) obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na naradach koordynacyjnych, 

organizowanych przez Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie 

Zamawiającego, które odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu oraz w miarę 

potrzeb na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w takich odstępach 

czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Kierownika 

budowy,  Kierownika prac archeologicznych lub Zamawiającego,  

https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51&p1=szczegoly&p2=9567
https://drive.google.com/drive/folders/12zAVMjJfGIB4_4wXzQekCOsQZ81qFcPI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12zAVMjJfGIB4_4wXzQekCOsQZ81qFcPI?usp=sharing
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4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych przy wykonywaniu tych robót 

wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a w szczególności zapobieganie 

wbudowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, tj. przed zamierzonym wbudowaniem, zamontowaniem wyrobów 

budowlanych, urządzeń, materiałów, szczegółowe sprawdzanie i akceptacja 

przedłożonych przez Kierownika budowy, Kierowników robót, Kierownika prac 

wniosków materiałowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zastosowanie 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym m.in.: deklaracji właściwości 

użytkowych, certyfikatów, aprobat, dokumentacji techniczno-ruchowych, badań 

laboratoryjnych i innych wymaganych dokumentów. W sytuacji zatwierdzenia wniosku 

materiałowego z uwagami lub jego nie zatwierdzenia żądanie od Kierownika budowy, 

Kierownika prac archeologicznych dokumentów umożliwiających zawiedzenie lub 

wymagać zmiany wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i ponownego 

przedłożenia dokumentów do zatwierdzenia,       

5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich 

do  użytkowania – niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych, 

lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni  kalendarzowe od dnia zgłoszenia, 

6) kontrolowanie zgodności stosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych procedur  

i technologii z wymaganiami dokumentacji projektowej, przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, przestrzegania zasad BHP i ppoż., a także utrzymania 

porządku na terenie budowy, 

8) kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy, dziennika prac i dokonywania w nim 

wpisów mających znaczenie dla właściwego odzwierciedlenia przebiegu procesu 

budowlanego, 

9) kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych - kontrola zakresu, ilości i wartości 

wykonanych robót, stanowiących podstawę do rozliczeń budowy z Zamawiającym, 

10) monitorowanie i raportowanie na każde żądanie Zamawiającego o postępach realizacji 

robót (z niezwłocznym informowaniem o potencjalnych ryzykach) oraz 

przygotowywanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowych sprawozdań z realizacji 

robót poszczególnych branż  na koniec każdego miesiąca, 

11) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i kierownikiem prac 

archeologicznych wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót 

w  uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego, w razie potrzeby współpraca 

z  nadzorem autorskim oraz przygotowywanie dla Zamawiającego m.in. wzorów pism, 

załączników graficznych i innych dokumentów niezbędnych celem przeprowadzenia 

z  nadzorem autorskim uzgodnień, wyjaśnień wątpliwości technicznych, możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w odniesieniu do przewidzianych 

w  zatwierdzonym projekcie budowlanym – jeżeli zaistnieje taka konieczność. Bez 

zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony 

do  wydawania Kierownikowi budowy i Kierownikowi prac archeologicznych poleceń 

wykonywania robót dodatkowych i/lub zamiennych, 

12) przygotowywanie narad technicznych powoływanych do rozstrzygania spraw 

technicznych wynikłych w toku realizacji zadania inwestycyjnego, 

13) opiniowanie na piśmie oraz przedstawianie Zamawiającemu zasadności wykonania 

ewentualnych robót dodatkowych i/lub rozwiązań zamiennych wynikłych w toku 

realizacji inwestycji lub wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
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14) sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen 

wszystkich ewentualnych kosztorysów dodatkowych, zamiennych, różnicowych, 

sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych,  

15) koordynacja rozliczeń zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku jej 

wypowiedzenia/odstąpienia od niej, 

16) podejmowanie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego, 

17) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli uprawnionych organów w sytuacjach 

występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, 

18) przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego wraz z wcześniejszym szczegółowym 

sprawdzeniem i pisemnym potwierdzeniem kompletności dokumentów dokumentacji 

powykonawczej doręczonej Inspektorom nadzoru inwestorskiego poszczególnych 

specjalności przez kierownika budowy i kierowników robót, 

19) potwierdzanie w dzienniku budowy, dzienniku prac gotowości do końcowego odbioru 

robót budowlanych, 

20) uczestnictwo w czynnościach końcowego odbioru robót budowlanych, 

obowiązkowych kontrolach organów celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

jak również uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i innych czynnościach 

związanych z egzekwowaniem praw Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (60 miesięcy) oraz nadzór nad 

usuwaniem ewentualnych wad, usterek i/lub szkód stwierdzonych podczas tych 

czynności. 

8. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 

z  umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego 

wykonania usługi. 

9. Kody CPV: 

 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi, 

 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego, 

 71631300-3 – usługi technicznego nadzoru budowlanego, 

 71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,  

 

IV. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy 

(Podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

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

Podwykonawców. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem postępowania pełniony będzie od dnia podpisania   

umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.  

2. Termin wykonania i odbioru robót budowlanych (protokolarnego odbioru końcowego) 

przewiduje się do dnia 30.12.2022 r.  

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie 

pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres 

pełnienia nadzoru inwestorskiego w  zakresie dotyczącym obowiązków związanych 

z  wykonywanymi robotami.  
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku  

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w  zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

Mocą art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę zwaną dalej „specustawą 

sankcyjną” ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania 

Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, jeżeli:  

a) Wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony w wykazach określonych 

w  rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

na  podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o  którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej; 

b) Wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w  rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na  podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej; 

c) Wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą 

w  rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o  rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o  ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek dotyczący dysponowania osobami, które będą realizowały zamówienie 

tj.  dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywała nadzór w branży 
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konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do  kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń. 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz 

z  ofertą złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. 

 

2. 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. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty 

zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od  charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu 

do  warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione 

do  reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie. 

Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 

VIII. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

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

podmiotowych środków dowodowych: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 
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należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr  5 do SWZ), 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art 108 ust. 1, art.  109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na  Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 

d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit a-c SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

e) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ dotyczących tych podmiotów 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 

z  postępowania. 

f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie 

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio  

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym łub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy, przy czym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3  miesiące przed ich złożeniem. 

g) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy 

sankcyjnej Zamawiający może żądać, przed podpisaniem umowy następujących 

podmiotowych środków dowodowych:  

 Oświadczenia o nie pozostawaniu objętym zakazem, o którym mowa w art. 5k 

Rozporządzenia sankcyjnego, aktualnego na dzień jego złożenia, 

 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony 
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nie  wcześniej niż przed 24 lutego 2022 roku, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub równoważnego zagranicznego, 

 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej 

niż przed 24 lutego 2022 roku, 

 przedłożenia aktualnej informacji z rejestru akcjonariuszy, o którym mowa 

w  art. 3281 Kodeksu spółek handlowych lub rejestru udziałów księgi 

udziałów, o której mowa w art. 188 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je  uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 

670 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o  którym mowa w art. 125 ust. 1 

(załącznik nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do  tych środków. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi 

ich  prawidłowość i aktualność.  

5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z  tłumaczeniem na język polski. 

7. 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 (Dz.U. 

z  2020 r. poz. 2415) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o  którym mowa w pkt 8 SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

2) innych dokumentów odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą zostały wskazane w dziale XI ust. 3 

SWZ 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIE  

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. Pełnomocnictwo musi być złożone 
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w  oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 

14  lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź 

też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik 

nr 8 do SWZ). 

3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do  wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 

w  jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

X. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BEDZIE KOMUNIKOWAŁ SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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/, ePUAP, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Miasta Kraśnik, identyfikator adresata: 

/UMKrasnik/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres e-mail Zamawiającego 

zp@krasnik.eu.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-

ePUAP (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko 

na  platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania 

z  urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 

miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zp@krasnik.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin


 
 

___________________________________________________________________________________________Strona 10 z 17 

SWZ – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja pomnika 24 Pułku 

Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła parafialnego pw. WNMP” 

  

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek 

do  Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj 

Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 

(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane 

poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

5. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,  

 Mozilla Firefox od wersji 15,  

 Google Chrome od wersji 20, 

 Microsoft Edge. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do  niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się 

ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania  

w miniPortalu (UWAGA - podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który 

generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 

za  pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego 

na  ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej  

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 7). 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail zp@krasnik.eu. 

10. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę 

za  pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w ust. 9 adres e-mail. 

11. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w   szczególności, gdy dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Zaleca się by oferta podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym była 

oznakowana kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

4. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na miniPortal uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 

z  wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 

mailto:zp@krasnik.eu
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2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 

należy użyć formatu XAdES. 

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) 

składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

 o zamówienie, 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

na  zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że  realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu  do  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie 

elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, na zasadach określonych w art 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa w ust 1, 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. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik 

nr  4 do SWZ. 

5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać 

za  pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5, 

7) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik  

nr 8 do SWZ). 
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6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Informacji należy udzielić w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ. 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

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

8. 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. 

9. 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. 

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

powinien być czytelny. 

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. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty (oferta wraz z załącznikami 

nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik zaszyfrować. 

Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym 

archiwum podpisywanym elektronicznie. Niespełnienie tych zasad dot. zachowania 

poufności, będzie skutkować uznaniem takich informacji za jawne, za co Zamawiający 

nie   bierze odpowiedzialności. 

13. 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”. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) 

ze  szczególnym wskazaniem na .pdf. 

15. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z  formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

16. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

17. Sposób składania oferty określa dział XV SWZ. 
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XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1. W sprawie procedury przetargowej: Piotr Breś 

2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Aneta Łosek 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.12.2022 r. 

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. 
 

XV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 18.11.2022 r. godz. 

11.00. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

i złożyć ofertę do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować 

i złożyć ofertę należy postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika systemu miniPortal - 

ePUAP” dostępną pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie .pdf 

5. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

8. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na  miniPortalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap” dostępnej 

na  miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

11. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale 

XI SWZ. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, 

tj.  Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, pok. nr 202. 

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć 

na  sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

XVII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie projektu umowy oraz specyfikacji warunków 

zamówienia. 

2. Wykonawca poda cenę ofertową brutto za realizację całości zamówienia w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Cenę należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony  

w dokumentacji przetargowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak  

i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

4. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie z art. 632 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). 

Zgodnie z tym artykułem ten rodzaj wynagrodzenia wygląda następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy  

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 

przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Zamawiający  

z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane 

przepisami prawa 

6. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). 

7. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

8. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cenę należy podać cyfrowo oraz słownie. W przypadku podania 

rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną 

słownie. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

10. Wyliczona cena ofertowa brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert 

i  do  rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

11. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
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u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

12. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) został opracowany przy założeniu,  

iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza w celu przedstawienia informacji, o których 

mowa w ust. 11. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) cena ofertowa o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 w  formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ), 

2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o wadze 40 % - (dane 

dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Wykonawca 

poda w ust. 2 w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) 

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: 

 

                najniższa zaoferowana cena 

 C =    ----------------------------------------   x  60 pkt  

                         cena oferty badanej 

4. Kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”:       

należy rozumieć jako liczbę wykonanych usług polegających na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją roboty budowlanej 

polegającej na przebudowie / budowie budynków kubaturowych w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert.          

Dane niezbędne do określenia liczby ww. usług należy podać w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Punkty w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” 

przyznawane będą w następujący sposób: 

 1 wykonana usługa, o której mowa powyżej    - 0 pkt, 

 2 wykonane usługi, o których mowa powyżej  - 20 pkt, 

 3 wykonane usługi, o których mowa powyżej  - 40 pkt, 

6. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych  

w kryterium „cena” oraz punktów otrzymanych w kryterium „doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia”. 

7. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych ofert. 
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XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚĆI TEJ 

UMOWY.  

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem 

nr  7  do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia 

oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚĆIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

1) informację dotyczącą cen netto i stawki VAT, 

2) informację o osobie (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie podpisywała 

umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie będzie 

wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również pełnomocnictwo do podpisania 

umowy - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, 

3) dokumenty dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – dokument 

wskazujący na posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz 

zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

4) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

przez Zamawiającego. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp. 

Zamawiający przedstawia poniżej najistotniejsze informacje. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na  listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

4. 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 Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on  zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. 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. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XXIII.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:  

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw 

do  wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu wstępnym. 

7. Załącznik nr 7 – wzór umowy. 

8. Załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy składane na postawie art. 117 ust. 4 PZP. 

9. Załącznik nr 9 – klauzula dotycząca ochrony danych osobowych. 

 

 

Zatwierdził:  

                                                                                                    Z up. BURMISTRZA  

                                                                                                        Piotr Janczarek       

                                                                                                       Z-ca Burmistrza  

 

                                                                                              Kraśnik, dnia 10.11.2022 r 


