Zamawiający:
„Fundacja Światło”
ul. Grunwaldzka 64

87-100 Toruń

woj. kujawsko -pomorskie

Tel/fax.: 56 651 12 17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na: Budowę budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin
ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.

Nr zamówienia
547233-N-2020 z dnia 29.06.2020

Zatwierdzam

Toruń, dnia 29 czerwca 2020 roku
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o:
Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług / Dz. U. 2019 poz. 178/,
Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Prezesa Fundacji
Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub
naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub
która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiającym – należy przez to rozumieć „Fundację Światło”
Zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między
Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień
publicznych /tekst jednolity: Dz. U.2019.1986 z późn zm.).

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
1. Zamawiającym jest:
Nazwa: Fundacja Światło
Kierownik Zamawiającego: Prezes Fundacji
Siedziba Zamawiającego:
Ulica: Grunwaldzka 64
Kod: 87 – 100
Miejscowość: Toruń
Powiat: toruński
Województwo: kujawsko – pomorskie
E–mail: fundacja@swiatlo.org
Fax: /56/651 12 17
Strona internetowa Zamawiającego: http://fundacja.swiatlo.org/
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1.1. Wszczęcie postępowania.
Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego UZP: www.portal.uzp.gov.pl
dnia 29.06.2020 r.
- w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń oraz

na stronie

internetowej, tj. http://fundacja.swiatlo.org/

2. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA.
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych /tekst jednolity: Dz. U.2019.1843 z późn. zm./
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień
publicznych.
2.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
Prawa zamówień publicznych.
2.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm./
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity:
Dz. U.2019.1843 z późn. zm./
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
poz.1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. 2019.2453),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019.2450),
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
45000000-7, 45300000-0, 4520000-9, 45100000-8,
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło
w Toruniu,

w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.”

3.2 Zakres budowy obejmuje:
3.2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej,
sanitarnej i elektrycznej.
3.2.2 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową „SKALA” z Torunia; oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy
oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.
3.3. Zakres rzeczowy obejmuje:
1. Roboty branży budowlanej
Fundamenty, izolacje do poziomu 0,00
Ściany konstrukcyjne, stropy, słupy podciągi itp.
Konstrukcja i pokrycie dachu
Ścianki działowe
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Tynki, okładziny i malowanie
Posadzki i podłogi
Stolarka drzwiowa wewnętrzna i inne prace wykończeniowe
Elewacja
Drogi, parkingi, chodniki i inne roboty zewnętrzne
2. Roboty branży sanitarnej
Instalacje wod. – kan. wraz z białym montażem
Instalacje c.o. wraz z osprzętem
Instalacje wentylacji mechanicznej
Zalicznikowe instalacje gazu wraz z kotłownią
Przyłącza wod. – kan.
3. Roboty branży elektrycznej
Instalacje elektryczne
Instalacje niskoprądowe.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz
dokumentacji projektowej
3.5. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
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czynności w zakresie realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Działania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.6. Zamawiający nie przewiduje:
3.6.1 możliwości składania ofert wariantowych,
3.6.2 udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
3.6.3 zawierania umów ramowych ,
3.6.4 zastosowania aukcji elektronicznej,
3.6.5 dynamicznego systemu zakupów.
3.6.6 rozliczenia w walutach obcych
3.6.7 wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp
3.6.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Termin wykonania zamówienia najpóźniej do 30.11.2021 roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
5.2.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej :
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia:
a) co najmniej 1 kierownikiem budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane,
posiadającym wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
f) co najmniej 1 kierownikiem robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo
Budowlane, posiadającym wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
g) co najmniej 1 kierownikiem robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo
Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w

specjalności

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności, jeżeli
którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez
Zamawiającego specjalności.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy
zdolności w zakresie doświadczenia, tj., że:
a) Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
trzy roboty budowlane w ramach, której wykonano budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont
obiektów kubaturowych (obiekt kubaturowy:

budynek, któremu można

przypisać

parametr

objętości wyrażony w metrach sześciennych) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto
każda.
W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z
definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale. 7
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
spełnił.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
6.1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
6.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp., tj.
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6.2.1 Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.);
6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.
6.5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.6 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia
i dokumenty.

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH.
7.1. Jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień
składania ofert:
7.1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ)
7.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione
i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu ( zał. nr 3 do SIWZ)
7.1.3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
( zał. nr 4 do SIWZ)
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7.1.4 Pełnomocnictwo
7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu ( załącznik nr 9 do SIWZ).
7.3. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.5.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
7.5.2 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. Nr 8 do SIWZ)
7.6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
7.6.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ)
7.6.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zał. nr 7 do SIWZ)
7.7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
7.7.1 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
- podpunkcie 7.5.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
7.7.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a Pzp
7.8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
7.8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na potrzeby
realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. (zał. nr 10 do SIWZ).
7.8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.
7.8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.8.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
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poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.7.8. 1.
7.8.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, 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.
7.8.8 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach o których mowa w pkt. 7.1.2 i pkt 7.1.3
7.8.9 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.5.1, 7.5.2 SIWZ.
7.9 Postanowienia dotyczące Podwykonawców:
7.9.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w swojej

ofercie

części

zamówienia

(zakresu),

których

wykonanie

zamierza

powierzyć

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
7.9.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informację o Podwykonawcach w dokumencie „Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu” , o którym mowa w podpunkcie 7.1.3
7.9.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
7.9.4 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
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7.10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum/spółka cywilna):
7.10.1 Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7.10.2 Stosowne

pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga

podpisu

prawnie

upoważnionych

przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.10.3 Oferta winna zawierać oświadczenia, o których mowa w podpunkcie 7.1.2 i 7.1.3 dla każdego
z Wykonawców osobno, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7.1

składane są wspólnie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.10.4 Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w pkt
7.2 i 7.5 dotyczą każdego z Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w pkt 7.6 składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7.11.Postanowienia dotyczące składnych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
7.11.1 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 oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.11.2 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym
wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych.
7.11.3 Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w SIWZ,
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inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.11.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
7.11.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
7.11.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lun oświadczeń , o których mowa w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7.11.7 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
7.11.8 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błedy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.11.9 jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.12. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
7.12.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę,
w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składnia ofert.
7.12.2 Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą
być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.12.3 Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez
siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał.
7.12.4 Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, do
dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych,
niepodlegających udostępnieniu.
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7.12.5 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7.12.6 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.
8.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
8.1.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej
8.1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.1.3 Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
8.1.4 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (np.: zapytania i odpowiedzi do SIWZ
korespondencja, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się: za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
8.1.5 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane:
- za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy
kierować/przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt. 1. niniejszej Specyfikacji,
- za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w pkt.1 niniejszej Specyfikacji,
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej Specyfikacji: fundacja@swiatlo.org
8.1.6 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (faks, poczta elektroniczna).
8.1.7 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego została doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
8.1.8 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla
których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
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8.1.9 W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne
ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów.
8.2. Wyjaśnienie treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt c).
b) Zapytania oraz odpowiedzi dotyczące specyfikacji mogą być przesyłane za pomocą faksu lub
maila.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
d) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt c), po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji bez rozpoznania.
e) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej http://fundacja.swiatlo.org/
f) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
g) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8.3. Modyfikacja treści Specyfikacji:
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://fundacja.swiatlo.org/
c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie
o zmianie

ogłoszenia

zamieszczonego

w Biuletynie

Zamówień

Publicznych”,

przedłużając
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jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację
o zmianach na stronie internetowej http://fundacja.swiatlo.org/
8.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani
Janina Mirończuk – prezes fundacji.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
50. 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN)
9.2. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy na konto fundacji „ Światło”
nr: PEKAO 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
z adnotacją:
wadium: Budowa budynku usługowego „DOM ŚWIATŁA w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31”.

a)

Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do
swojej oferty.
Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu - przelewem, wykonawca winien podać numer przetargu i
nazwę zadania oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2016 r., poz.
359 z późn. zm.).
9.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
9.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
9.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w
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art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
9.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą.
9.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy Pzp.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
11.1. Postanowienia dot. przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
b) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
d) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
f) Poprawki w ofercie muszą by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
g) Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób trwały, uniemożliwiający
wysunięcie którejkolwiek kartki. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane,
h) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, ani za pomocą faksu.
i) Cena oferty musi być podana w złotych polskich i jest ceną brutto.
j) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
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k) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną cześć, niezłączoną
z ofertą w sposób trwały.
l) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11.2. Wymagania dot. koperty:
a) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
b) Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera, w dwóch kopertach
zamkniętych trwale, nieprzejrzystych (zewnętrznej i wewnętrznej).
Koperta nr 1 zewnętrzna opatrzona nazwą i adresem Oferenta oraz napisem: ”Przetarg na Budowę
budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin ul.
Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.
Nie otwierać przed 15.07.2020 r. godz. 11:30”
powinna zawierać:
- zaklejoną kopertę wewnętrzną nr 2.
Koperta nr 2 wewnętrzna powinna zawierać, oprócz formularza oferty cenowej, inne dokumenty
wymagane przez Zamawiającego wymienione w niniejszej SIWZ.
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11.3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy
odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego:
„Fundacja Światło” 87-100 Toruń ul. Grunwaldzka 64,
Sekretariat
12.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY.” Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że pisemnie wpłynie powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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12.3. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi dnia 15.07. 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego
12.4. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia. Otwarcie ofert
następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa
termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje
się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13. 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres robót określony w SIWZ
13.2 Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej Specyfikacji. Musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem
zadania opisanego w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, z uwzględnieniem robót wynikających z wizji lokalnej, obowiązujących przepisów oraz
sprawowania nadzoru wykonawczego na budowie. W oferowanej cenie ryczałtowej Wykonawca
ujmie wszelkie koszty, jakie może ponieść z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także koszty ryzyka Wykonawcy
związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym.
13.3 Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
13.4 Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,
a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą
starannością
13.5 Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
przedłoży Zamawiającemu Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentów stanowiących
załączniki do SIWZ. Przedstawiony Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjno – pomocniczy i
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posłuży Zamawiającemu do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstąpienia od umowy.
13.6 Cena oferty musi być podana w złotych polskich określona cyfrowo i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku
13.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN
13.8 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE

OFERTY,

WRAZ

Z

PODANIEM

ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
14.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
L.p

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

1

Cena oferty

60%

2

Okres gwarancji i rękojmi

40%

Łącznie

100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
14.2. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższych zasad:
Nr
Wzór
kryterium
1
Cena - C
Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof- cena podana w ofercie

2

Okres gwarancji i rękojmi - G
Liczba punktów = ( Gof/Gmax) x waga
gdzie:
- Gof - podany w ofercie okres gwarancji i rękojmi
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- Gmax - najwyższy spośród wszystkich ofert okres gwarancji i rękojmi
Punkty za kryterium okres gwarancji i rękojmi zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego ilości
miesięcy określonej w formularzu ofertowym przewidziany na okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia w przedziale od
50 do 84 miesięcy.

14. 3 W trakcie oceny poszczególnych ofert, zostaną wyliczone punkty wg poniższego wzoru:
Px= Cx + Gx
Px Łączna ilość punktów uzyskanych przez badana ofertę
x nr badanej oferty
14.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.5, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn, zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
14.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
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14.8. 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.
14.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w niej kryteria oceny ofert.
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na
stronie internetowej http://fundacja.swiatlo.org/ informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt
1 i 5-7 ustawy Pzp.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
16.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
16.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
16.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93
ust. 3 ustawy Pzp.

17.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
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17.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny ofertowej.
17.2. Zabezpieczenie 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.
17.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
17.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 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.
17.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
17.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o
której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

18.

ISTOTNE

WPROWADZONE

DLA
DO

STRON

POSTANOWIENIA,

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE

UMOWY

W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
18.1 Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
18.2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w
art. 144 ust. 1 ustawy.
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18.3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we
wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym zał. nr 5 SIWZ, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
Wykonawcą, a także innym Podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
19.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
19.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty,
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
19.4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
Na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, Wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt a).
19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszenia ogłoszenia w
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej określonej w pkt. 1 niniejszej Specyfikacji.
19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6., 19.7. niniejszej Specyfikacji
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.
19.9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia

o

wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia wraz z uzasadnieniem”.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych „Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia”.
19.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
podpisu.
19.11. 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.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
19.12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
19.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
19.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.15. Kopię odwołania Zamawiający:
a) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b) zamieści również na stronie internetowej określonej w pkt. 1 niniejszej Specyfikacji, jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
19.16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
19.17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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19.18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
barków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19.19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
19.20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g Prawa zamówień publicznych.

20. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCHW

CELU

ZWIĄZANYM

Z

POSTEPOWANIEM

O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”,
informuję, że:
20.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Światło, 87-100 Toruń ul.
Grunwaldzka 64
20.2 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw może Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@swiatlo.org,
telefonicznie: 56 651 12 17 lub pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń.
20.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”),
20.4 Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy
przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
20.5 W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)

podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b)

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są

współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane
osobowe, jako podmioty przetwarzające;
c)

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
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20.6 Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej1.
20.7 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z
załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą
przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
20.8 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez
Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania
(zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia2.
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym
skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp3 ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników4.
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję
odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49
ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o
sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
2
Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.
3
Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.
4
Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.
1
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c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu5, a nadto od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie
przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO6.
20.9

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie

przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz
e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w
celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
20.10 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
20.11 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w
szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1
pkt 12 Pzp.
20.12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:
5
6

Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.
Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.
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− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą.
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
21.

ZAŁĄCZNIKI

DO

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu.
5. Wzór umowy.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Wykaz osób
8 .Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
9.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
10. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
11. Przedmiar robót
12. Projekt budowlany
Toruń, dnia 03.06.2020 roku
Zatwierdził:
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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