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ZMIANA  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwanej dalej SWZ 

 ______________________________________________________________________________________________  

Zmienia się SWZ dot. „Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki 

usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.” 

w następujący sposób: 

 

1. W rozdziale V. Opis przedmiotu zamówienia, do dotychczasowej treści rozdziału stanowiącej punkt 1 

tego rozdziału, dopisuje się kolejne punkty, o następującej treści: 

„ 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną 

odrzucone. Powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest funkcjonalna całość zakresu 

stanowiącego etap tzw. ‘wykończenia pomieszczeń pod klucz’, a podział zamówienia na części 

mógłby powodować problemy związane z koniecznością skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu 

wykonaniu poszczególnych zadań objętych postępowaniem. W przypadku powstania jakichkolwiek 

szkód czy zdarzeń trudno byłoby wskazać, kto jest za nie odpowiedzialny.  

3.  nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:  

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

- roboty ogólnobudowlane,  

- roboty w branży elektrycznej,  

- roboty montażowe i instalacyjne 

- inne wynikające z dokumentacji budowlanej. 

b) W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy lub podwykonawcy 

przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę,  

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  
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c) Na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. b), Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić żądane informacje i dokumenty Zamawiającemu.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od 

upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w pkt. a), na podstawie umowy o 

pracę. 

e) W przypadku niewypełnienia obowiązków wymienionych powyżej Zamawiający uprawniony 

będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każde stanowisko pracy, którego dotyczy 

naruszenie, w wysokości iloczynu kwoty 500 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, 

odnośnie których Wykonawca nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu.”  

2. W rozdziale VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, dopisuje się pkt. 8 o 

następującej treści: 

„8. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 

1, art. 66 i art. 69.” 

3. Zmienia się treść rozdziału VIII. Wymagania dotyczące wadium, który otrzymuje brzmienie: 

 

„W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.”  

 

4. W rozdziale IX. Informacje o warunkach udziału w postepowaniu, przed punktem 1 dopisuje 

się następującą treść: 

 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.  

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:” 

 

5. W rozdziale XI. Termin związania ofertą, dopisuje się punkt 3 o następującej treści: 

 

„3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.” 

 

6.  rozdziale XV. Sposób obliczania ceny oraz opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert, do dotychczasowej treści rozdziału stanowiącej punkt 1 tego rozdziału, 

dopisuje się kolejne punkty, o następującej treści: 

 

„2. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną 

zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny 

stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.  

3. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 
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4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć 

zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.  

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub 

jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.” 

 

7. Po rozdziale XV SWZ dopisuje się kolejne rozdziały o następującej treści: 
 

 

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

XVII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania:  

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie 

są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

 

XVIII. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

a) Formularz ofertowy 

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

c) Oświadczenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenie 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. 

d) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub 

informacji z KRS lub CEIDG" 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

e) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

f) Wykaz robót budowanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót 

budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

g) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

3. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 

nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

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. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

XIX. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.  

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

zobowiązany jest:  

a) złożyć 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub 

inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
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- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

b) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, 

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.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. X 

niniejszej SWZ.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

XX. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są 

już znani.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, 

jeżeli są już znani. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

4. Zamawiający zbada, czy wobec wskazanego Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia 

określone względem Wykonawcy w pkt. X niniejszej SWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 

którym mowa w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ, dotyczące tego Podwykonawcy.  

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić 

”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w 

rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ, dotyczące tego Podwykonawcy.  

6. Jeżeli wobec Podwykonawcy zajdą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  

7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

a) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiającemu część 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

c) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty 

budowlane, niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

f) Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

pkt. d) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

g) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. c), Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

h) Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 

podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z 

uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 

w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

i) Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z podwykonawcami.  

j) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę.  

k) Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,  

- terminów realizacji,  

- wynagrodzenia i terminów płatności, 

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

l) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę,  

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.  

ł) Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane 

będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu 

oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców 

oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej 

wymienione prace.  

m) Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 16. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego 

wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z pkt. ł), skutkuje 
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wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 

zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

n) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:  

- zrezygnować z podwykonawstwa, 

- zmienić podwykonawcę. 

o) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej 

ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

p) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

r) Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia punktów od a) do p) stosuje się 

odpowiednio. 

XXI. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie 

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

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2.  Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:  

- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;  

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w rozdziale XVIII 

pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

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

   

XXII. Udzielenie zamówienia 
  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej 

kryteria oceny ofert.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 

ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie 
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XXIII. Informacje o formalnościach jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
   

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania 

wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.  

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp. 

 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 299).  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, powinno być dostarczone w oryginale 

Zamawiającemu oraz musi zawierać:  

a) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;  

b) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji;  

c) wskazanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia;  

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  

e) kwotę gwarancji/poręczenia;  

f) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia;  

g) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie wystawcy gwarancji lub 

poręczenia do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do 

pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.  

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
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jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w 

pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.  

10. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji 

 

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

wprowadzone do umowy 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej 

warunkach:  

a) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:  

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady 

deszczu i śniegu),  

- gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w projekcie budowlanym i 

wykonawczym oraz przedmiarze, a utrudniające wykonywanie umowy,  

- gdy wystąpią zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania militarne, epidemia), a utrudniające wykonywanie umowy,  

- gdy wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności 

będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania 

zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, w zakresie, w jakim w/w 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

- gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

- jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

b) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, jeżeli zakres przedmiotu umowy 
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okaże się mniejszy niż przewiduje to projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiar.  

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy   
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp. 

 

XXVII. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

XXVIII. Ochrona danych osobowych 
 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 

r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 

RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.  

2. Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest spółka Nowe Centrum spółka z o.o.  

b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl; 

c) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych w 

pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu 

Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na 

działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.” oraz w celu archiwizacji dokumentacji 

dotyczącej tego postępowania;  

d) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy 

Pzp;  

e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres 

obowiązywania umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z 

udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:  

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;  

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.  

4. Zamawiający informuje, że;  

a) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków 

skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;  

b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
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osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 

lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do 

uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, 

prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których 

mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora 

kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;  

e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania;  

f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania 

lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 

ust. 2 rozporządzenia 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


