WAD.272.1.2022

Lublin, dnia

czerwca 2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)

na termomodernizację budynku biurowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie,
usytuowanego w Białej Podlaskiej przy ul. Kolejowej 13

Postępowanie o oddzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

ZATWIERDZAM
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ROZDZIAŁ I
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6
numer telefonu: 81 744 03 26
adres poczty elektronicznej: wi-lublin@piorin.gov.pl
adres poczty elektronicznej do kontaktów z Wykonawcami: da-lublin@piorin.gov.pl
adres strony internetowej Zamawiającego, na której dostępna jest dokumentacja postepowania:
http://piorin.gov.pl/lb-ogloszenia/lb-zamowienia/

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą: SWZ,
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https;//miniportal.uzp.gov.pl/

ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest:
- usunięcie istniejącego na elewacji sidingu,
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne),
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie na całości ścian budynku, w tym na ścianach fundamentowych nowego
docieplenia,
- wykonanie docieplenia stropu pierwszego piętra,
- zagospodarowanie na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- sporządzenie świadectwa charakterystyki cieplnej budynku.
Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także
z wykorzystaniem z materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych
rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych.
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Szczegółowy zakres prac opisuje: dokumentacja projektowa (projekt budowlanowykonawczy, pomijając punkt 5 „Opis przyjętych rozwiązań projektowych – roboty
dodatkowe”, przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR).
Zamawiający informuje, że w każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien
przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ”lub równoważne”.
2. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45111200-0 Roboty ziemne
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45321000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 90511000-2 Usługi wywozu odpadów
3. Okres gwarancji i rękojmi
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na wykonany
przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego),
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego).
ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2022 r.
ROZDZIAŁ V
Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
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2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty co
najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie
budynku o wartości co najmniej 160 000 zł brutto każda, w zakres którego wchodziło
docieplenie ścian zewnętrznych.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy
Wykonawców (konsorcjum), może powoływać się tylko na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi:
- kierownik budowy, osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letnie
doświadczenie w postaci kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalności. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty uzyskania
uprawnień.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1646).
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
a) Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
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b)

c)
d)
e)

4.

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury,
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2 i 5 lub na podstawie przewidzianych przez Zamawiającego fakultatywnych
przesłanek wykluczenia Wykonawcy, określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone wart. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę
czynności nie będą wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby
1) Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w stosowych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów tego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
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5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające
zasoby 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, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VI
Informacje o podmiotowych środkach dowodowych
oraz innych dokumentach lubo świadczeniach
1. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
1) Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
2) Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, że nie figuruje na żadnej liście podmiotów
i osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie ma
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żadnego powodu, żeby na takiej liście znalazł się w przyszłości (wg załącznika nr 2A do
SWZ),
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę, przedmiotowe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa
w ppkt. 1) i 2), także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (wg załącznika
nr 2B i 2C do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Podmiotowe środki dowodowe – składane na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykaz 2 robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie
budynku, w zakres których wchodziło docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości (nie mniej niż 160 000 zł brutto każda), daty, miejsca wykonywania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór formularza stanowi
załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć
robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
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z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) lit. a)
niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, 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
pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się
odpowiednio.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty, o których mowa
w pkt. 2 ppkt 2) niniejszego rozdziału oraz dokumenty w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda od
Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa
w pkt. 2 ppkt. 2 niniejszego rozdziału oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1)
niniejszego rozdziału w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt 2ppkt 3)
stosuje się odpowiednio.
6) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień otwarcia ofert.
7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),
o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt. 1
niniejszego rozdziału, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
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9) Wartości podane w dokumentach w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN – wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ VII
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem: /WIORINLUBLIN oraz poczty
elektronicznej: da-lublin@piorin.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz
do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako stanowiący
załącznik nr 12 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony Zamawiającego pod adresem: http://piorin.gov.pl/lb-ogloszenia/lbzamowienia/
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: da-lublin@piorin.gov.pl.
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9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składnia dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na
e-mail: da-lublin@piorin.gov.pl.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w:
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) oraz
- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r, poz.
2415).
11. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Piotr Krzpiot – tel. 81 744 03 26 w. 24.
ROZDZIAŁ VIII
Wymagania dotyczące wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia
wadium w wysokości: 2 500,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – numer
konta: 93 1930 1709 2001 0018 6296 0002.
Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - dot. postępowania
o udzielenie zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku w Białej Podlaskiej przy
ul. Kolejowej 13”,
2)
gwarancjach bankowych,
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)
poręczeniach udzielonych 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. 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Gwarancja lub poręczenie powinny zawierać następujące elementy:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo na
pierwsze żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

10

d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
f) nazwę dającego zlecenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwarantem/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Wojewódki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie;
g) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
h) kwotę gwarancji/poręczenia.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. W wymienionym przypadku
Wykonawca winien załączyć do oferty kopię polecenia przelewu.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7 ppkt 2) i 3) oraz pkt 8.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia występowania jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia.
8. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 8, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający zwraca poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ IX
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
6 sierpnia 2022 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na jego przedłużenie.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres.

ROZDZIAŁ X
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający zaleca, aby pytania kierować na adres e-mail: da-lublin@piorin.gov.pl.
2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, wówczas
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w wymaganym terminie,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SWZ.
8. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie lub na druku „Formularz ofertowy” –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, w postaci elektronicznej w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070). Preferowane przez Zamawiającego formaty danych: .pdf,
.doc, .docx, .xlsx, .xls, .txt (ze szczególnym wskazaniem na.pdf).
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Jeżeli dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz plikami stanowiącymi ofertę.
Oferta wraz z załącznikami winna zawierać:
1) formularz ofertowy – wg załącznika nr 1,
2) oświadczenie, składane zgodnie z art. 125 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2, 2A,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 7 lub inny
podmiotowy środek dowodowy – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów,
4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku, gdy
Wykonawca działa przez pełnomocników,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SWZ,
7) dowód wniesienia wadium.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w takiej samej formie jak oferta (t. j.
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, dopuszcza się
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złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa. W takiej sytuacji poświadczenia
zgodności dokonuje mocodawca poprzez opatrzenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
bądź notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn zm. ) – poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
ROZDZIAŁ XII
Termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 8 lipca
2022 r. do godz. 11:00.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty winna odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i dostępnego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
ROZDZIAŁ XIII
Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2022 r. o godzinie 11:30.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
2) cenach zawartych w złożonych ofertach.
5. W przypadku awarii systemu teleinformacyjnego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
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ROZDZIAŁ XIV
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie opłaty, koszty i zobowiązania związane
z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być podana następująco:
a) cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT)
b) podatek od towarów i usług VAT
c) cena brutto (suma ceny netto i podatku od towarów i usług VAT)
Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza
oraz wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferty, w których ceny podane będą w innej
walucie zostaną odrzucone.
4. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
5. Cenę oferty należy obliczyć opierając się na kalkulacji własnej, w oparciu
o udostępnioną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót (STWiOR), wytycznymi Zamawiającego oraz posiadaną wiedzę
i doświadczenie w realizacji robót budowlanych. Załączone przedmiary robót należy
traktować pomocniczo. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
7. Zamawiający dokona poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych
polegających na błędach arytmetycznych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek. Poprawki zostaną dokonane przez
Zamawiającego przy przyjęciu ceny netto oferty jako wartości wyjściowej.
8. W całym okresie realizacji zamówienia cena oferty nie podlega waloryzacji,
z wyjątkiem sytuacji wskazanych w projekcie umowy.
9. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu kosztorys
ofertowy. Wartości wynikające z kosztorysu ofertowego winny być zgodne z ofertą.
Kosztorys sporządzany jest pomocniczo dla potrzeb prawidłowej realizacji i rozliczenia
przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ XV
Opis kryteriów oceny ofert,
wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub
oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena (C) - waga
100 %:
Cena oferty (C) – waga 100 %
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje
cenę brutto podaną w Formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium
cena oferty to 100 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów, czyli 100. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów,
obliczona według poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:
Cn
------ x 100 = liczba punktów C
Cx
gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów
w liczbach
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wg kryterium cena.
2) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i okresu gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (t. j. cena oferty).
Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium „cena oferty”, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych zwierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio
złożonych przez niech ofertach.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
1) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do
wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
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2) W przypadku braku zgody, o której mowa w ppkt. 1), Zamawiający zwróci się
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
ROZDZIAŁ XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) 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,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) Przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
2) Przedłożenia dokumentów dotyczących osób wskazanych w ofercie na stanowisko
Kierownika budowy:
- potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
w wymaganej specjalności oraz przynależność do właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty,
3) Przedłożenie kosztorysu ofertowego, o którym mowa jest w rozdziale XIV pkt 9
SWZ.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.
5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
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ROZDZIAŁ XVII
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy
stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
2. Po upływie terminu składania ofert, warunki umowy nie podlegają negocjacjom
i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie
wyjaśnienia dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób
zgodny z art. 284 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w projekcie umowy.
ROZDZIAŁ XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izb lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XIX
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca winien wskazać w ofercie – w Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz podania nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych
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w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia również
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
zasoby którego Wykonawca się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w Projekcie
umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
ROZDZIAŁ XX
Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne i nadmierne koszty
wykonania zamówienia. Ponadto mógłby spowodować problemy związane
z koniecznością skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu
poszczególnych zadań objętych postępowaniem. W przypadku powstania
jakichkolwiek szkód czy zdarzeń trudno byłoby wskazać, kto jest za nie
odpowiedzialny. Wykonawca wykonujący samodzielnie przedmiot zamówienia ponosi
indywidualną odpowiedzialność za swoje działania, a Zamawiającemu daje możliwość
skutecznej kontroli w sytuacjach koniecznych. Brak podziału zamówienia na części nie
zakłóca konkurencji w ramach postępowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzony w złotych polskich
(PLN).Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia
wykonywać będą następujące czynności: prace budowlano-montażowe.
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Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące ww. prace były zatrudnione do
ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych
już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje w budownictwie, dostawców materiałów budowlanych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarto we wzorze umowy –
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją warunków zamówienia (SWZ)
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) uprzejmie informujemy:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
wykonywania zadań publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie (ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin) jest Lubelski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W celu uzyskania informacji przetwarzanych przez WIORiN danych osobowych może
się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres: odo-lublin@piorin.gov.pl. Zbierane dane
osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego
i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WIORIN.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie
umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym
usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych
zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
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wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich
uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pani/Pan prawo żądać wstrzymania przetwarzania
lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pani/Pana zgodą. Równocześnie ma Pani/Pan
prawo do przeniesienia danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nie stosuje
profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu
danych osobowych.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) uprzejmie informujemy:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
wykonywania zadań publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie (ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin) jest Lubelski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W celu uzyskania informacji przetwarzanych przez WIORiN danych osobowych może
się Pani/Pan skontaktować z naszym Administratorem Danych Osobowych
za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: wi-lublin@piorin.gov.pl.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych
wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do
prawidłowego
i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez WIORIN.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie
umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym
usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych
zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich
uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pani/Pan prawo żądać wstrzymania przetwarzania
lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pani/Pana zgodą. Równocześnie ma Pani/Pan
prawo do przeniesienia danych osobowych.
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Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nie stosuje
profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu
danych osobowych.
ROZDZIAŁ XXI
Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2, 2A – Oświadczenie składane zgodnie z art. 125 ustawy Pzp i oświadczenie
przepisy sankcyjne
Załącznik 2B i 2C - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby i oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby - przepisy sankcyjne
Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik nr 9 – Projekt budowlany
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i i odbioru robót
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót
Załącznik nr 12 – Identyfikator postępowania na miniPortalu
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