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Specyfikacja warunków zamówienia  

(SWZ) 
  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro 

prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji.  

   
 

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum 

Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.  
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I. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa  tel. 22 632 31 91 email 
sekretariat@wck-wola.pl strona internetowa: https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/ 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Kamila Kozłowska 

   

2.Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia:  
1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na: https://wck-
wola.pl/zamowienia-publiczne/ i platformie zakupowej  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu: w Biuletynie Zamówień 
Publicznych z dnia 31.05.2021 r., https://okwola.bip.um.warszawa.pl, na: platformie 
zakupowej  https://miniportal.uzp.gov.pl/, stronie internetowej Zamawiającego https://wck-
wola.pl/zamowienia-publiczne/ w dniu 31.05.2021 r. 
3. Specyfikacja warunków zamówienia została opublikowana na: platformie zakupowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/  
3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro 
prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.) - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji.  
 

4. Istotne informacje dotyczące postępowania 

• Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 
Ustawy Pzp.  

• Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp.  

• Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.  

• Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.  

• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

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

• Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty 
polskiej.  

https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/
https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/
https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/
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• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty udziału  
w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.  

• Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

• Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.  

• Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

• Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 

• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

• Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 
Ustawy Pzp.  

• Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o 
których mowa w art. 442 Ustawy Pzp.  

• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających 
wszelkie normy, parametry lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego 

 

5. Informacja dotycząca wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia  

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, 
w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
b. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:  
- spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 k.c.,  
- wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów k.c. np.: tak zwane 
„konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców.  
c. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do: • 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W ofercie należy złożyć oryginał 
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię.  
d. W przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie składa się oryginał umowy 
lub notarialnie potwierdzoną kopię.  
e. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie 
spełniali w/w warunki.  
f. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
 
6.Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji  
Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji. 

  

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
1. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny 
amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy 
ulicy Elekcyjnej 17 włącznie z instalacjami technicznymi, urządzeniami zewnętrznymi i 
niezbędnymi podłączeniami instalacji.  
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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt 
powykonawczy instalacji elektrycznych amfiteatru Załącznik nr 1 a i projekt powykonawczy 
kratownicy – Załącznik nr 1b oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3. Wykonawca jest 
obowiązany zapoznać się z ww. dokumentami przed złożeniem oferty oraz do ewentualnego 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w trybie zapytań do SWZ przed złożeniem oferty. Opis ten 
należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem 
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.   
 
DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   
1. Dostawa i montaż  systemu  wciągarek   łańcuchowych scenicznych  do  podnoszenia   
i opuszczania trawersów (sztankietów oświetleniowych i kurtynowych) o nośności minimum 
250 kg każda wciągarka i maksymalnej wadze 12kg.  
2. Dostawa i montaż systemu wciągarek łańcuchowych scenicznych do podnoszenia i 
opuszczania gron głośnikowych, o nośności minimum 1000 kg każda wciągarka i maksymalnej 
wadze 55kg.  
3. Dostawa i montaż konstrukcji scenicznej do podwieszenia urządzeń oświetleniowych, 
multimedialnych lub scenografii.  
4. Sterownik lokalny umożliwiający obsługę minimum 4 wciągarek  
5. Dostawa i montaż okotarowania z siatki scenicznej o gramaturze 170g/m2, 
6. Instalacje elektryczne  -  rozdzielnie, linie kablowe, gniazda i zasilenia technologiczne, 
oświetlenie, połączenia wyrównawcze, zwijacze kablowe, pomiary elektryczne, Instalacja UTP 
i DMX ze stanowiska oświetlenia na scenę. 
7.  uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenie do stanu pierwotnego 
terenów sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza 
Wykonawcy,  
8.  podłączenia mechaniki sceny amfiteatru do istniejącej instalacji elektrycznej,  
9.  wykonania wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z 
montażem mechaniki sceny amfiteatru oraz opracowania niezbędnej dokumentacji projektu 
powykonawczego instalacji elektrycznej,  
10.  uruchomienia serwisowego zainstalowanego mechaniki sceny amfiteatru, 
11.  wykonania prób i pomiarów elektrycznych zainstalowanej mechaniki sceny 
amfiteatru, potwierdzonych odpowiednim protokołem/sprawozdaniem, 
12.  opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenia 
szkolenia z podstaw obsługi mechaniki sceny amfiteatru dla wyznaczonych pracowników 
Zamawiającego, 
13.  przeprowadzania w okresie trwania gwarancji badań zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu 
Technicznego WCK, 
14.  wykonywania w cenie oferty wymaganych przeglądów w okresie zaoferowanej 
gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami urządzeń.   
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:  

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego,  
- Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,   
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- Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją 
zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SWZ, oraz inne czynności 
wynikające ze specyfiki zamówienia.  
- Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko 
odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, 
unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.  
- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.  
- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia  realizacji robót w ciągu 7 dni od daty 
przekazania obiektu.  

  
  

Szczegółowy zakres prac.    
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. W związku z 
powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia.  
  
1. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą zgodnie z art 107 ust 1 
Ustawy Pzp wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez  Zamawiającego w SWZ, przy czym na potwierdzenie tego 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty takie jak np.: certyfikaty, atesty, 
świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe 
producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w 
szczególności na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu lub inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności 
oferowanego produktu oraz jego parametrów z wymaganiami SWZ.  
2. Oferowane przez Wykonawcę mechanika sceny amfiteatru musi być fabrycznie nowa, 
spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz 
posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji.  
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej 
pomieszczeń, w których będzie wykonywany przedmiot zamówienia w celu wykonania 
pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej, a następnie 
do wykonania zamówienia. 
4.  Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w 
terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogram realizacji prac, który określi 
poszczególne etapy wykonania zamówienia.  
5. Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić wszystkie koszty w tym opracowania 
konstrukcji dla montażu mechaniki sceny amfiteatru oraz zabezpieczenia miejsca, w którym 
prowadzone będą prace demontażowe i montażowe, a także koszty przeglądów w okresie 
zaoferowanej gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. 
6. Prowadzone w budynku prace muszą odbywać się z należytą starannością, tak by nie 
dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek, istniejących czynnych 
instalacji itp. Wszelkie uszkodzenia w budynku powstałe wskutek wykonywania przedmiotu 
umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. Biorąc pod uwagę fakt, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi 
liczyć się z pewnymi utrudnieniami w prowadzeniu prac i powinien uwzględnić możliwość 
pracy przemiennej z pracą WCK oraz w dni wolne od pracy (głównie dotyczy to prac w czasie 
realizacji przedstawień i koncertów), 
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8. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ma obowiązek sprzątnięcia miejsca 
jej wykonywania, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami oraz przekazania w czystości 
pomieszczeń po ostatecznym odbiorze prac.  
9. Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe w trakcie realizacji zamówienia.  
10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert z zastosowaniem „równoważnych” materiałów, urządzeń i elementów, innych niż 
podane w dokumentacji pod warunkiem, że zaproponowane materiały, urządzenia i 
elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż 
te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego.  
11. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano według wspólnego słownika zamówień pod 
kodem CPV:   
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
31611000-2 - Zestawy instalacji elektrycznej  
42141410-6 - Wciągarki  
44212300-2 - Konstrukcje i ich części  
 

  
2. Termin wykonania zamówienia  
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 
przedmiot zamówienia w okresie od 20.09.2021 r. do 15.12.2021 r.  w terminie 45 dni od 
daty zawarcia umowy. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 2-letniej gwarancji i rękojmi na 
cały przedmiot zamówienia.   
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym, po dacie odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia.  
4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia w okresie udzielonej gwarancji będzie 
wykonywał nieodpłatnie wymagane przeglądy wraz z dostawą i wymianą na swój koszt 
materiałów eksploatacyjnych, na zasadach określonych w DTR urządzenia (nie rzadziej jednak 
niż raz na rok nie później niż do końca kwietnia ). Wykonawca, sporządzi protokół z 
przeglądu.   
 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp :    

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową 
byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w 
którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;  

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o 
ile wynika to z odrębnych przepisów:  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-instalacji-elektrycznej-2318
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wciagarki-5274
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/konstrukcje-i-ich-czesci-6001
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku 
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – co najmniej na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.  
Brak dokumentu ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

d. zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy te zostały wykonane.   
Wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 6 do SWZ musi zawierać co najmniej 5 
dostaw wraz z montażem i uruchomieniem mechanika sceny i wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 500 000,00 zł.  
Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały 
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:  
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane,  
- jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji z powodu wystąpienia uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wtedy przestawia oświadczenie własne.  
 

 

 

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust 1 pkt. 4) ustawy Pzp.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcę:  
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 
karnego,  
- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189A Kodeksu karnego,  
- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250A Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165A 
Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  
- powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej   
(Dz. U. Poz. 769),  
- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
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przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego 
lub przestępstwo skarbowe,  
- o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego;  
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.1.;  
1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  
1.4 wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;  
1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę 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. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

  
 

V. NFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  
 
1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej użyciu 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , (Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
 /WCKWola/SkrytkaESP) 
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 
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 oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP)..  
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z systemu miniPortal, określone w Regulaminie 
systemu miniPortal oraz zobowiązuje się korzystając z systemu miniPortal przestrzegać 
postanowień tego regulaminu. 
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP.  
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.. 
7.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 
 

 VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.   

1.Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ.   

2.Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Ofertę  składa  się pod  rygorem  

nieważności w  formie  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym (rekomendowany format danych .doc,  .docx,  .rtf,  .pdf).  Sposób  

złożenia  oferty,  w  tym zaszyfrowania   oferty opisany  został  Regulaminie korzystania z 

miniPortalu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3.Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

/WCKWola/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 

za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 
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5.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. Wykonawca może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

6.Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został 

zamieszczony w odrębnym pliku.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

7.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż wynika to z art. 284 ust. 2 

ustawy PZP. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SWZ.   

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  Treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 8. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z 
OFERTĄ.   
1. Do oferty Wykonawca dołącza:   

a) Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ,  
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 4 i 4a do SWZ,  
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c) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 
5 i 5a do SWZ, 

d)  Zobowiązanie udostępnienia zasobów /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 6 do SWZ,  
e) Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SWZ, 
f) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu 

nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,  
g) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 

 Brak któregokolwiek z elementów (rozumiany również jako złożenie dokumentu 
niekompletnego) opisanych powyżej w lit. a-g z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp 
skutkuje niezgodnością treści oferty z treścią SWZ i powoduje odrzucenie oferty na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 
 
2. Forma dokumentów:  
a. Ofertę oraz oświadczenia należy  złożyć w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym 
podpisem   kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 
b. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej   
elektronicznym podpisem   kwalifikowanym lub  w postaci elektronicznej  opatrzonej 
podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Dopuszcza  się  także  złożenie  
elektronicznej kopii  (skanu)  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w formie  
pisemnej,  w formie  elektronicznego  poświadczenia  sporządzonego  stosownie  do  art.  97  
§  2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 ze zm.),  które  
to  poświadczenie  notariusz  opatruje  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym, bądź też 
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.  
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  
3. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci:  
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;  
3. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te 
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  
4. dokumentów potwierdzających zgodność oferowanej mechaniki sceny oraz jego 
parametrów z wymaganiami w SWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, 
atesty, świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty 
katalogowe producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w 
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szczególności na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu lub inne istotne), potwierdzające spełnianie wymaganych 
parametrów.  
 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.   
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.   
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.   

  
 

IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN  OTWARCIA OFERT.  
  
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty, Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2021 r., do 
godz. 10.00.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 
godzina wpływu oferty do miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz skrzynki ePUAP 
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza /WCKWola/SkrytkaESP), a nie data jej wysłania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r., o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ w siedzibie Zamawiającego.  
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
5. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy 
elektronicznie z użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona.  
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,  
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
  
  

X. SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  
1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. Rozliczenia między zamawiającym a 
wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Wykonawca winien podać cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości 
zadania będącego przedmiotem zamówienia.   
2.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.   
2.3 Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji 
lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizacje przedmiotu zamówienia, celem 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania 
oferty i podpisania umowy.  W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć 
na cenę zamówienia, wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie.  
2.4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację 
pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.   
2.5.W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania 
inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty 
towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: kosztami transportu, dostawy, ubezpieczenia cła i 
opłat celnych (jeśli wystąpią), koszt przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą materiałów 
eksploatacyjnych, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty ewentualnych 
odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i 
wynikających z rękojmi.  
2.6  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną 
słownie oraz cyfrowo za prawidłową zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z 
zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy.   
3.Warunki i termin płatności   
Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie 
wynagrodzenie po dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne 21 
dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.   
 

 

XI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBÓW OCENY OFERTY  
1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.  
2.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
Cena (brutto) – waga 70%  
Okres przedłużonej gwarancji – waga 30%  
3.Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 2 lat.  
4.Zaoferowany okres przedłużonej gwarancji dotyczyć będzie okresu przekraczającego 
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.  
5.W ofercie należy wskazać okres przedłużonej gwarancji w przedziale od 2 do 5  lat.  
6.Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w obu kryteriach oceny ofert 
wynosi 100 pkt. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  
Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych 
wyżej w następujący sposób:  

a) Kryterium - Cena oferty „C” –  waga 70 %  (70% = 70 pkt) 

 Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (70 pkt) otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 C 

= 

C n 
x 70 pkt 

 C o 
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gdzie:       C n  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 70 

pkt. 

b) Kryterium – Okres gwarancji „G” –  waga 30%  (30% = 30 pkt)  

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (30 pkt) otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najdłuższy termin gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym,  natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 G 

= 

G o 
x 30 pkt 

 G n 

gdzie:       

G  

n –  okres  gwarancji w ofercie badanej  

 
G 

o  

–  najdłuższy zaoferowany okres 

gwarancji   

 

UWAGA:  

− W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy  

do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji; 

− Minimalny wymagany przez Zamawiającego  okres gwarancji jakości, o którym 

mowa  

w rozdziale III pkt. 4 wynosi 2 lata od dnia protokolarnego odbioru końcowego 

robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 2 

lata, to jego oferta zostanie odrzucona . 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 30 

pkt. 

c) Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma 

liczby punktów przyznanych w każdym z pod kryteriów w ramach kryterium 

oceny merytorycznej oraz liczby punktów przyznanych w kryterium cena. 

Najkorzystniejsza oferta  może uzyskać maksimum  

100 pkt. 

Lp = C + T 

gdzie Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

d) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

OCENA OFERTY.   
1. Oferta, której treść  będzie niezgodna z SWZ, zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 
niniejszej SWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Zamawiający 
poprawi w ofercie zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp :   
a) oczywiste omyłki pisarskie,   
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b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,   
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty  – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.   
3. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy Pzp., wybór ofert prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
Wykonawca składając ofertę wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże oferta musi 
dodatkowo zawierać obliczoną i jednoznacznie wskazaną cenę brutto oferty do porównania z 
uwzględnieniem należnego podatku vat, do którego zapłacenia zobowiązany będzie 
Zamawiający.  
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 291 w zw. z art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy PZP 
oferty wraz z załącznikami składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
6. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 
skutkować będzie ich odtajnieniem. 
7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 
sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
XII.INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO POSTEPOWANIA 
1. Zamawiający zgodnie z art. 253 Ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty informuje równocześnie Wykonawców którzy złożyli oferty, o:  
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
Ww. informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego za 
pośrednictwem https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/  
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia zostanie 
powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.  

https://wck-wola.pl/zamowienia-publiczne/
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3. W przypadku unieważnienia postępowania, o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
  

 
 
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.   
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do SWZ wzorze 
umowy.   
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą  w 
terminach określonych w art. 264 Ustawy Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany do 
podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  
 
XIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY .   
 
1. Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy  w sprawie zamówienia zawarte są w załączonym do SWZ wzorze umowy,  który 
stanowi integralną część SWZ – Załącznik nr 3 
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna  z 
okoliczności wymienionych w art. 455 Ustawy Pzp.,   
3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto: 
a. w uzasadnionym przypadku, gdy z uwagi na zmiany w planie występów w amfiteatrze 

(daty, godziny),  Wykonawca wstrzyma prace na żądanie Zamawiającego zmianie może 
ulec termin wykonania Umowy, w takim przypadku termin wykonania Umowy może 
zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac na żądanie 
Zamawiającego; 

b. w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Stron przekazanie terenu będzie niemożliwe 
w terminie określonym Umową, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania 
Umowy, w takim przypadku termin wykonania Umowy ulega wydłużeniu o liczbę dni 
odpowiadającą liczbie dni pomiędzy faktycznym a przewidzianym Umownie terminem 
wprowadzenia na budowę. 

c. w przypadku wstrzymania robót na żądanie uprawnionego podmiotu, odpowiedniemu 
wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy w takim przypadku termin wykonania 
Umowy może zostać wydłużony  o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac 
na żądanie uprawnionego podmiotu; 

4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono we wzorze umowy.  
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XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy Działu IX Ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy Pzp).  
2. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 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 (zawartych w SWZ) przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 
470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.   

5. Odwołanie przysługuje na:  
a. niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;  
b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie Ustawy Pzp;  
c.zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 
mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy oraz zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.   
7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub konkursu lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób. 
11.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
12. Skarga do sądu – przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na 
orzeczenie Izby oraz na postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania. Szczegółowe 
zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy Pzp.   
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XVI.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  
Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 1a projekt powykonawczy instalacji elektrycznych amfiteatru  

Załącznik nr 1b projekt powykonawczy kratownicy 

Załącznik Nr 2: Formularz oferty;   
Załącznik nr 3 Wzór umowy;  
Załącznik nr 4: Oświadczenie  stanowiące  wstępne  potwierdzenie 
 braku  podstaw  wykluczenia  
(Wykonawca);  
Załącznik nr 4a: Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia (podmiot udostępniający zasoby);  
Załącznik nr 5: Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu (Wykonawca);  
Załącznik nr 5a: Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu (podmiot udostępniający zasoby) 
Załącznik nr 6: Wykaz dostaw;   
Załącznik nr 7 Klauzula RODO 


