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Załącznik nr 13 do SWZ 
 

I.  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

ul. Kraszewskiego 1/7 

26-600 Radom 

NIP: 796-293-43-18 

tel. 48 3314954, sekretariat@osz-radom.ohp.pl  

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: miniportal.uzp.gov.pl, http://osz.radom.pl 

   

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Tryb podstawowy bez negocjacji 

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z zastosowaniem przepisów 

dla postępowań, o wartości mniejszej niż progi unijne. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów wody zimnej w podpiwniczeniu budynku 

w zakresie od wejścia przyłącza wody do budynku do odgałęzień pionów hydrantowych HP1 i HP2. 

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami w podpiwniczeniu budynku 

konieczne jest zlokalizowane nowych hydrantów p.poż. Dn 52 zapewniających wodę do gaszenia 

pożaru jak dla pomieszczeń PM.  

Projektuje się poprowadzenie nowej instalacji wody zimnej i wody p.poż. od wejścia przyłącza wody 

do budynku do odgałęzień pionów hydrantowych HP1 i HP2. 

Projektowana instalacja składa się z instalacji wody p.poż. wykonanej z rur stalowych ocynkowanych 

prowadzącej do pionów hydrantowych HP1 i HP2 oraz do dwóch projektowanych, nowych hydrantów 

Dn 52 w podpiwniczeniu budynku i z instalacji zimnej wody użytkowej wykonanej z rur PP  Pn16       

o połączeniach zgrzewanych. 

Dodatkowo w ramach przystosowania do obowiązujących przepisów projektuje się zlokalizowanie 

na instalacji zimnej wody użytkowej zaworu zwrotnego antyskażeniowego w wersji 

BA i uruchamianego hydraulicznie zaworu pierwszeństwa instalacji p.poż. Na instalacji wody p.poż. 

jako zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym zaprojektowano zastosowanie zaworu zwrotnego 

antyskażeniowego w wersji EA. 

W pomieszczeniu z wodomierzem zaprojektowano zlokalizowanie kompaktowej przepompowni 

wody brudnej Minilift z tworzywa sztucznego, do zabudowy w podłodze (głębokość zabudowy 300 

mm), z rusztem szczelinowym i pokrywą w klasie a15(+1,5t) z wyjmowaną pompą, włącznikiem 

pływakowym i klapą zwrotną moc 280W, 230 V o przepływie maksymalnym 8,0 m³/h. Odpływ wody 

z przepompowni wody brudnej włączyć przewodem Dn 42/2,4 do najbliższego poziomu kanalizacji 

sanitarnej prowadzonej po ścianie nad posadzką budynku. 

 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

mailto:sekretariat@osz-radom.ohp.pl
http://osz.radom.pl/


 
 

4 

 

 

 

 
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO 
W RADOMIU 
Państwowa Jednostka Budżetowa 

 

 

Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w Załączniku nr 1 do 

SWZ. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

7. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej  na dzień 03.06.2022 r.  o godzinie 10:00. W przypadku 

dużego zainteresowania Zamawiający może przeprowadzić wizję w dwóch turach lub wyznaczyć 

dodatkowy termin. Zamawiający sugeruje obecność na wizji lokalnej, jednak nie jest ona wymagana 

do złożenia oferty. Każdy uczestnik wizji musi być zgłoszony wcześniej do 02.06.2022 r. do godz. 

15.00 na adres poczty elektronicznej sekretariat@osz-radom.ohp.pl  

Każda osoba chcąca uczestniczyć w wizji musi przestrzegać wymogów sanitarnych związanych 

z COVID-19. Na wizji wykonawcy będą mogli zadawać pytania, na które Zamawiający odpowie 

sporządzając informację zawierającą zgłoszone pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania 

źródeł zapytań, którą udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wizja może być 

rejestrowana. 

Do złożenia oferty nie jest wymagana wizja lokalna. 

8. Rozwiązania równoważne: 

8.1. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

8.2. W przypadku gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są 

one podane przykładowo i określają jedynie minimalnie oczekiwane parametry jakościowe 

oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne, lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej, których zastosowanie nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

przyjętych rozwiązań. Wykonawca, który zastosuje materiały lub urządzenia równoważne, 

będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 

materiały lub zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

8.3. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi 

w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający zaakceptuje również inne środki dowodowe, 

mailto:sekretariat@osz-radom.ohp.pl
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w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie 

ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, 

oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 

i art. 121 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

objętych przedmiotem zamówienia. 

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem prac 

wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo budowlane) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określone są we wzorze umowy. 

11. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 

11.1. Wykonawca planujący powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu 

zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie. 

11.2. Brak informacji, o której mowa powyżej będzie uznany za stwierdzenie zamiaru 

samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

11.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, 

wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

11.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić umowy o podwykonawstwo na każde żądanie 

Zamawiającego. 

11.6. W przypadku zmiany lub rezygnacji 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 którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający nie przewiduje: 

12.1. zawarcia umowy ramowej, 
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12.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

12.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

12.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach przedmiotowego 

postępowania (i nie dopuszcza składania ofert częściowych) z następujących powodów: 

podział wiązałby się z ryzykiem braku możliwości określenia Wykonawcy odpowiedzialnego 

za wykonane konkretne prace, co w przypadku wystąpienia wad uniemożliwia wskazanie 

firmy zobowiązanej do ich usunięcia i ogranicza uprawnienia Zamawiającego z tytułu 

gwarancji oraz rękojmi.,  

12.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań przedmiotu zamówienia 

12.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP. 

12.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

12.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani złożenia oferty w postaci 

katalogów elektronicznych. 

12.10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

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

12.11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

12.12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

13. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 

przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania 

terenu robót Wykonawcy, natomiast planowany termin zakończenia ustala się do dnia 

30.08.2022r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE  

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

w postępowaniu dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
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Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – wiedza i doświadczenie; 

Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 

należycie co najmniej 2 roboty:  

- remont, przebudowa, rozbudowa itp. Instalacji wody o wartości zamówienia minimum 70000,00 zł 

brutto każda, obejmujące w ramach każdej z tych robót remontowych,  co najmniej następujący zakres 

prac łącznie: 

- montaż  instalacji wodnokanalizacyjnej  

- roboty izolacyjne 

- inne, drobne roboty budowlane i rozbiórkowe 

WW WYKONANE ROBOTY MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE dowodami określającymi, 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. 

W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku 

Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego obowiązującego w dniu PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. JEŻELI W DNIU 

PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NBP NIE PUBLIKUJE ŚREDNIEGO KURSU DANEJ 

WALUTY ZA PODSTAWĘ PRZELICZENIA PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNI KURS WALUTY 

PUBLIKOWANY PIERWSZEGO DNIA, PO DNIU PUBLIKACJI OGOSZENIA O ZAMÓWIENIU, W 

KTÓRYM ZOSTANIE ON OPUBLIKOWANY. 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami 

Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy 

z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), czy odpowiednimi 

wcześniejszymi przepisami lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane (tj. ustawą z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz. 1646)) może pełnić samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu 

zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji 

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

składających wspólną ofertę: 
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Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

2.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 będzie oceniane łącznie, 

dla  wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym, że 

dla warunku wymienionego w: 

1.3. ma być spełniony przez jednego z wykonawców składających ofertę wspólną 

lub wykonawcę, na potencjale którego polega wykonawca (zakaz tzw. sumowania 

potencjałów). 

1.4. i 1.5. może być spełniony łącznie przez wykonawców składających ofertę wspólną 

lub wykonawcę i wykonawcę, na potencjale którego polega wykonawca (dopuszczenie 

sumowania potencjałów). 

2.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w ust. 2, oceniana będzie 

odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli wykonawca polega na potencjale podwykonawcy w celu spełniania warunku udziału 

w postępowaniu, podwykonawca ten musi wykazać brak podstaw wykluczenia, o których 

mowa w ust. 2 na zasadach, jakie obowiązują wykonawców składających oferty. 

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych 

w oświadczeniach i dokumentach.  

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – 

nie spełnia”. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę - z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy PZP - na podstawie przesłanek określonych w : 

- art. 108 ust. 1 PZP, 

- art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP (wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, 

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

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. D O K U M E N T Y  S K Ł A D A N E  W R A Z  Z  O F E R T Ą : 

1.1. FORMULARZ OFERTOWY (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ) 

1.2. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ) 
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Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

1.3. PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana 

przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż 

umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. 

1.4. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, 

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO 

SWZ) 

1.5. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY: 

a) ZOBOWIĄZANIE (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby 

Zamawiający w celu sprawdzenia czy  poziom udostępnienia zasobu jest w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz w celu oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego: (ART. 118 UST. 4) 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane 

na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o dołączenie do oferty kompletu ww. dokumentów 

(wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym), co umożliwi szybsze 

procedowanie postępowania. 

2. S K Ł A D A N E  N A  W E Z W A N I E  Z A M A W I A J Ą C E G O   

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w 

wyznaczonym terminie, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI OD DNIA WEZWANIA, niżej wymienionych 

dokumentów: 
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Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

2.1. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTWA DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

2.1.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania. (ZAŁĄCZNIK NR 8) 

2.2. W  c e l u  p o t w i e r d z e n i a  spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych 

w rozdz. V pkt 1 SWZ.  

2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2.2.2. wykazu 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami 

3 .  R E P R E Z E N T A C J A  I  P E Ł N O M O C N I C T W O  

3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku 

reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę umocowaną (nie przez osobę której dotyczy upoważnienie). 

3.2. Oferta musi być podpisana elektronicznie przez pełnomocnika/osobę umocowaną 

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.  

3.3. Pełnomocnictwo musi być podpisane podpisem elektronicznym osoby udzielającej 

pełnomocnictwa, bądź notariusza. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zgodnie z Rejestrem zamówień publicznych  OSZ Radom znak postępowania: 1/2022/OSZ 

Radom, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie, z uwzględnieniem przyjętej przez Zamawiającego nazwy postępowania.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Małek, 

tel. 696 446 416, email: sekretariat@osz-radom.ohp.pl 
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Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane pod adresem 

http://www.oszradom.pl 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z: 

• Rozporządzeniem 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) 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż dokumenty 

składane wraz z ofertą), pism i zawiadomień (w tym przesyłanie pism w sprawie przesłania 

wyjaśnień treści SWZ odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. 

5.  Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, kierując 

wszelką korespondencję na email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Natomiast 

Wykonawca przesyła korespondencję (w tym wniosek o wyjaśnienie treści SWZ) 

do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: sekretariat@osz-radom.ohp.pl 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem wyżej wymienionej poczty elektronicznej jako 

załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniach o których mowa w punkcie 3.  

7. Za datę przekazania pism, dokumentów i oświadczeń składanych po otwarciu ofert, w odpowiedzi 

na przesłanie wezwanie od Zamawiającego, przyjmuje się datę ich przesłania ww. pocztę 

elektroniczną z zastrzeżeniem, że wszystkie dokumenty elektroniczne, w tym elektroniczne kopie 

dokumentów – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictwa, 

muszą być opatrzone elektronicznym podpisem, pod rygorem ich nieważności. Pozostała 

korespondencja (inna niż w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postepowaniu lub w dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia), nie wymaga 

opatrzenia podpisu elektronicznego. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapisów w SWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną na ww. adres poczty 

elektronicznej.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia lub SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10.  Zamawiający w toku badania ofert może zażądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych 

wyjaśnień w odniesieniu do złożonych przez nich ofert. Odmowa udzielenia wyjaśnień może 

spowodować dyskwalifikację Wykonawcy. 

http://www.oszradom.pl/
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11.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest ofertą 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi dysponować kontem na ePUAP, wówczas Wykonawca ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces 

szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

Oferty należy złożyć poprzez ePUAP na konto Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

/OSZRadom_/SkrytkaESP 

2. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 

elektronicznej i podpisana podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

Zasady składania podpisów elektronicznych ujęte są 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, zwłaszcza 

w § 6, 7 i 8 – postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne (możliwy kwalifikowany 

podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty). 

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

Portalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf. 

Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci 

papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

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

4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca: 
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1) zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą 

być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”  

2) wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zwierające w szczególności: określenie 

charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez 

Wykonawcę w celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz 

wskazanie czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej 

ujawnione do wiadomości publicznej. 

5. Zamawiający wskazuje złożenie oferty z załącznikami w jednym z następujących formatów danych 

tj. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .7z, .rar. 

6. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi  

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

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

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

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8. Za datę przekazania wszystkich dokumentów składających się na ofertę przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP i na miniPortalu. Data ta widoczna będzie na potwierdzeniu UPP. 

Zamawiający sugeruje zachowanie potwierdzenia UPP w celu ew. weryfikacji złożenia oferty 

w terminie. Zamawiający sugeruje, żeby w przypadku problemów z przesłaniem oferty 

niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 

9. Pakiet zawierający ofertę podpisany WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem właściwej funkcji 

systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ” zostanie uznany za niepodpisany.  

10. Zgodnie z treścią artykułu Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie 

jest w stanie się zapoznać zawartego w Informatorze UZP 3/2019 Zamawiający nie uzna jako oferty 

pliku, który nie da się otworzyć. Ofertę należy przygotować i składać w sposób określony 

w niniejszej SWZ oraz w wymaganiach miniPortalu i e-PUAP (linki powyżej). Oferta musi dać się 

otworzyć w sposób prosty, za pośrednictwem powszechnie dostępnych na rynku programów. 

Nie jest dopuszczalna komunikacja wykonawcy z Zamawiającym w celu otwarcia oferty 

(np. przekazywanie dodatkowych haseł, informacji o specjalistycznych programach, za pomocą 

których należy otworzyć lub rozszyfrować ofertę). 

11. Identyfikator postępowania 1/2022/OSZ Radom. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/dostepnosc
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/nota-prawna
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12. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SWZ. Propozycje rozwiązań  

m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy.  

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania  

ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument  

(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: 

wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika 

i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie 

pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, 

wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie 

przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej 

wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi 

zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną (nie przez osobę, której 

dotyczy upoważnienie). 

2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

3) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, 

w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców; 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ, z którego wynika, 

które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, 

z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SWZ.  

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język 

polski. 

17. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron 

powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  

18. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.  
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19. Wykonawca może wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 

20. Wykonawca może zmienić ofertę poprzez jej wycofanie oraz ponowne złożenie.  

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

ani wycofać złożonej oferty. 

22. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

XI. OTWARCIE OFERT 

1.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę, należy złożyć do dnia 13.06.2022 r. do godz. 9:00 poprzez ePUAP Ośrodka Szkolenia 

Zawodowego w Radomiu na konto /OSZRadom_/SkrytkaESP  

2.  MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert odbędzie się: w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10:00,  poprzez użycie mechanizmu 

do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii miniPortalu, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii.  

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie w miniPortalu oraz w BIP Zamawiającego i zawierać 

będzie dane określone w art. 222 ust. ustawy Pzp.  

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena, która będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe, musi być wyrażona 

w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy). 

2. Kalkulacja ceny powinna być przeprowadzona w szczególności na podstawie dokumentacji 

określającej opis przedmiotu zamówienia oraz na podstawie warunków określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy, jak i innych załącznikach do SWZ, w tym musi uwzględniać wszystkie 

roboty budowlane, dostawy oraz usługi wymagane  w ramach realizacji zamówienia. 

3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN i obliczona zgodnie z poniższym wzorem w Formularzu 

ofertowym. 

4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.  
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XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert    

KRYTERIUM         WAGA 

- Cena oferty        60 % 

- Okres udzielonej gwarancji  jakości -     40 % 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

1) Cena oferty -  60 %  (max 60 pkt) 

2) Okres udzielonej gwarancji jakości -  40 %  (max 40 pkt) 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:  

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  P(Ci) = Cmin 

/ Ci  x 60 pkt gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 

Ci – ceny poszczególnych ofert 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.  

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku 

podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku 

przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat 

i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego 

zestawienia: 

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za 

kryterium okresu udzielonej gwarancji: 

3 lata   – otrzyma 0 punktów P(Gi) 

4 lata   – otrzyma 13 punktów P(Gi) 

5 lat                                   – otrzyma 26 punktów P(Gi) 

6 lat i więcej   – otrzyma 40 punktów P(Gi) 

Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości. 

UWAGA: Oferta Wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  

poniżej 3 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu udzielonej 

gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwaranci na min. 3 lat. 

2.3. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów: P = P(Ci) + P(Gi) 

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom określonym w SWZ.  

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert na zasadach przewidzianych w ustawie PZP. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia unormowana w 

ustawie PZP. 
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8. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z 

najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym  Rozdziale.  

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, formę i termin zawarcia umowy. 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca: 

1) przekaże zamawiającemu dane niezbędne do wpisania w preambule umowy, pełnomocnictwo 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie do zawarcia umowy, jeżeli nie 

wynika ono z treści oferty; 

2) przekaże kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie załączonego do postępowania 

przedmiaru (wartości jednostkowe będą podstawą do opracowania wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 – rodz. V); 

3) złożyć ewentualny wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych im zadań i podaniem ich 

nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych. 

 

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku 

postępowania, zamieszczone są w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 

2. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie po wyborze 

jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym 

lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej 

komunikacji. 

3. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty, 

zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania 

i wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w projekcie umowy, będą rozpatrywane jak dla całej 

specyfikacji, zgodnie z art. 135 ustawy Pzp. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, to jest innych niż 

zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa 

i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki 

wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.  
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XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

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

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

XVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Stosownie do 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 

dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

 z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Kraszewskiego 1/7, tel.: 48 331-49-54, adres e-mail: 

sekretariat@osz-radom.ohp.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych 

podanych w pkt. 1.  
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  

BUDYNKU  PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU  W  RAMACH  

PRZYGOTOWANIA WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI  WODY  P.POŻ.  DO  

PRZYSTOSOWANIA  DO  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW 

4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez OSZ Radom będą osoby lub podmioty, 

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

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku 

następnego, po roku w którym zakończono sprawę. 

7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać 

się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Posiada Pan/Pani : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Panu/Pani: 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Jeżeli Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, uzna to za konieczne, ma prawo żądać 

udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje 

ze źródeł otwartych. 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

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. 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

Załącznik nr 4 – Wykaz  robót 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób 

Załącznik nr 6 – Oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji 

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 10 – Informacje do mini Portalu (Identyfikator postępowania) 

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 12 – SSTWIOR 

Załącznik nr 13 – Przedmiar robót 
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OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO 
W RADOMIU 
Państwowa Jednostka Budżetowa 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Dokumenty w oddzielnym pliku. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

 

.................................., dn. ........................ 

 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Pełna nazwa firmy: 

………………………....................................................................................................................... 

 

Adres firmy: ……………………….................................................................................................. 

  (kod, miasto, ulica, numer domu) 

Nr tel. ...................................................... 

Adres e – mail ......................................... 

Strona www. ............................................ 

NIP: .......................................................... REGON: ................................................... 

 

 

 

OFERTA 

w postępowaniu 

 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

Dla: OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO 

W RADOMIU 

Państwowa Jednostka Budżetowa 

   26-600 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7 

  tel. 48-331-49-54,  

  NIP 796-293-43-18 REGON 142730330 

   

 

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl 

Osoba do kontaktu: Leszek Małek tel. 696 446 416 

 

I. W odpowiedzi na ogłoszenie, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

 

 Cena oferty (z podatkiem VAT) wynosi …………………zł  

 

 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
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UWAGA – wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie musiał przedstawić szczegółowy 

kosztorys opracowany na podstawie załączonego do postępowania przedmiaru  (wartości jednostkowe będą 

podstawą do opracowania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7). 

Podana w ofercie cena, która będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe, musi być wyrażona w złotych 

polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia 

(umowy). 

Kalkulacja ceny powinna być przeprowadzona w szczególności na podstawie dokumentacji określającej 

opis przedmiotu zamówienia oraz na podstawie warunków określonych w Istotnych Postanowieniach 

Umowy, jak i innych załącznikach do SWZ, w tym musi uwzględniać wszystkie roboty budowlane, 

dostawy oraz usługi wymagane  w ramach realizacji zamówienia. 

 

II. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ……….. lat 

(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 3 lat zostanie odrzucona).  

 

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie 

równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji. 

 

 

III. Jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. Jesteśmy  

właściwe 

zaznaczyć 

  

 mikroprzedsiębiorcą przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

 małym 

przedsiębiorcą 

przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

 średnim 

przedsiębiorcą 

przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów 
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jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą 

 dużym 

przedsiębiorcą 

przedsiębiorca, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym 

przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą 

 podmiotem innego 

rodzaju, tj. 
 

……………………………………………….. 

 

 

2. Realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału 

podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*: 

Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

 

 

3. Informuję o dostępności wymaganych w SWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki 

udziału lub brak podstaw wykluczenia: 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu 

Numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia 

u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył 

oświadczenia lub dokumenty 

  

  

 

4. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___* stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania (przy 

składaniu oferty), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp). 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ. 

 

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

postępowania jest następujący: 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Zwraca się z prośbą do wykonawców o dołączenie do oferty kompletu dokumentów, co umożliwi 

szybsze procedowanie postępowania. Jeżeli wykonawca nie dołącza do oferty ww. dokumentów może 

przekreślić niniejszy punkt lub nie wypełnić poniższej listy. 

 

Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty: 

- …………… 

- …………… 

- …………… 

- …………… 



Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

 

 

  

24 

- …………… 

- …………… 

- …………… 

- …………… 

przedkładam w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do 

wykluczenia. 

 

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

-  __________________________________________________________________________ 

-  ___________________________________________________________________________ 

-  ____________________________________________________________________________ 

-  ____________________________________________________________________________ 

 

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………… 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

Plik oferty musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku jego braku 

oferta nie będzie uznana. W trakcie składania oferty za pośrednictwem miniPortalu/ePUAPu 

pojawia się opcja „PODPISZ i WYŚLIJ”. Skorzystanie z tej opcji i podpisanie profilem zaufanym 

nie spowoduje podpisania oferty, jeżeli plik oferty nie był wcześniej podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym – oferta nie będzie spełniania wymogów art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

UWAGA:  

Ofertę, należy złożyć poprzez ePUAP Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu na konto 

/OSZRadom_/SkrytkaESP 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

 

 Projekt Umowy 

 

Dokument w oddzielnym pliku. 

  



Oznaczenie postępowania: 1/2022/OSZ Radom 

 

 

  

26 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

......................................., dn. ........................ 

 

 

 

  

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

dotyczy postępowania: 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 ppkt. 1.3. SWZ oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, następujące roboty budowlane, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

 

Poniżej przedstawiamy:  

- co najmniej dwie roboty:  remont, przebudowa, rozbudowa itp. Instalacji wody),  o wartości 

zamówienia minimum   70 000,00 zł brutto każda, obejmujące w ramach każdej z tych robót 

budowlanych co najmniej następujący zakres prac łącznie: 

- montaż  instalacji wodno-kanalizacyjnej  

- roboty izolacyjne,  

- inne, drobne roboty przebudowy,  rozbiórkowe.  

UWAGA: W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. 

warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia 

Lp. 

 

Wykaz robót 

wraz ze wskazaniem ich  

wartości brutto 

Daty 

wykonania 

(od – do) 

(dd.mm.rrr

r.) 

Podmiot, na rzecz 

którego usługa została 

wykonana  

(nazwa odbiorcy, adres, 

telefon) 

Zasoby 

udostępnione przez 

podmiot trzeci 

(właściwe zaznaczyć 

„x”) 

1 

 

    

2     

     

 

Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

wyszczególnionych w powyższej tabeli: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

Miejsce i data …………………… 

 

Uwaga !!!! Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 ......................................., dn. ........................ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagane warunki 

udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych czynności 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą 

1.  Kierownik budowy  

 

- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności montaż  instalacji wodno-

kanalizacyjnej i sanitarnej (lub równoważne wg SWZ) 

 

 

 

    

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………. r 

 

 

  

Uwaga !!!!  

Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

......................................., dn. .......................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

ul. I.J. Kraszewskiego 1/7 

Radom 

 

 

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i  spełnianiu warunków 

udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych przystępując do postępowania na: REREMONT  ODCINKÓW  

INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU OSZ  RADOM PRZY  UL. 

KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

Ja (my) niżej podpisany(ni)…………………………………………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….…………………. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że na dzień składania ofert : 

a. podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.  1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

b. podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

c. podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835; zwana dalej 

ustawą). 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam/ nie spełniam* warunki udziału w  postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i  ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ 

WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY 

WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 

UST. 1 PKT. 1, 2, LUB 5 ORAZ ART. 109 UST. 1 PKT. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH** LUB ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO*** 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 

1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110  

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:  

1. …………………………………………………………………………………………………, 

2. …………………………………………………………………………………………………, 

               (należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

** dotyczy sytuacji gdy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp 

*** Dotyczy sytuacji gdy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania art. 7 ust. 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Uwaga !!!!  

Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

......................................., dn. .......................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na: 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

oświadczamy, że: 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, złożonym w dniu ………….. r. są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga !!!!  

Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

 

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy Pzp. 

 

 

Wypełnia podmiot udostępniający zasoby 

Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………….. 

Adres podmiotu: ………………………………………………………………………….. 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni) ……………..…………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz : ………………………………………………………………… 

oświadczam(y), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu z siedzibą w Radomiu, ul. 

Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom , zobowiązuję (zobowiązujemy) się do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)  

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zdolności technicznej w zakresie: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(opis zakresu zasobów oddanych do dyspozycji Wykonawcy)  

w tym w szczególności: 

- do świadczenia usługi podwykonawstwa w zakresie realizacji części zamówienia *) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(opis części zamówienia wykonywanej przez podmiot)  

- do oddania do wykorzystania zasobów przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego w następujący sposób (poza podwykonawstwem) *) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(opis sposobu wykorzystania zasobów oddanych do dyspozycji Wykonawcy)  

w całym okresie realizacji zamówienia / w okresie …………………. realizacji zamówienia *). 

Świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny  

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
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*) niepotrzebne skreślić.  

 

Miejscowość ............................... dnia ...............2022 roku. 

 

 

Uwaga !!!!  

Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

......................................., dn. .......................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oświadczenie o podziale obowiązków 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE ROBÓT, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

 

Składając ofertę w postępowaniu na  

 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

oświadczamy, że: 

 

– Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następującą część 

zamówienia: 

 ………………………………………………….…  

– Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następującą część 

zamówienia: 

 ………………………………………………….…  

– Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następującą część 

zamówienia: 

 ………………………………………………….…  

 

 

 

 

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………… 

 

 

 

Uwaga !!!!  

Dokument wymaga podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w 

przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców. 
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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Informacja do miniPortalu (Identyfikator postępowania)  

 

 

Szanowni Państwo 

Poniższe informacje są niezbędne do złożenia oferty 

(Postępowanie prowadzone jest elektronicznie) 

 

1. miniPortal znajduje się pod następującym adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

2. Wpisz dane postępowania 

Ogłoszenie 2022/BZP 00182635/01 z dnia 27 maja 2022  

 

Wpisz tytuł/nazwę postępowania 

 

REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  BUDYNKU 

OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 

 

3.Czy jesteś podmiotem zagranicznym? 

W tym miejscu proszę wypełnić odpowiednio: 

TAK lub NIE 

  

4.Podaj dane odbiorcy 

Wpisz nazwę odbiorcy – adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie 

Wpisz nazwę odbiorcy 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

 

Adres skrzynki ePUAP 

/OSZRadom_/SkrytkaESP  

 

 

Więcej informacji dotyczące jak złożyć ofertę na miniPortalu pod linkami: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje    

 

lub na stronach: 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi  

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

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

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

 

 

Inne informacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępne są na stronie: 

 

https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_kwalifikowany 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000182635%2F01
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/dostepnosc
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/nota-prawna
https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Podpis_kwalifikowany
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UWAGA!  

Przy wypełnianiu formularzy w miniPortalu/ePUAPie zaznaczenie „PODPISZ I WYŚLIJ” i podpisanie 

profilem zaufanym NIE spowoduje złożenia oferty podpisanej, 

 

 
 

jeżeli plik oferty nie był wcześniej podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym – oferta nie będzie 

spełniała wymogów art. 63 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (podpisanie oferty profilem 

zaufanym nie spełnia wymogów Pzp)! 
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Załącznik nr 11 do SWZ 

 

 

 

 Dokumentacja projektowa 

 

Dokument w oddzielnym pliku. 

 

 

 

 

Załącznik nr 12 do SWZ 

 

 

 

 SSTWIOR 

 

Dokument w oddzielnym pliku. 

 

 

 

 

Załącznik nr 13 do SWZ 

 

 

 

 Przedmiar robót 

 

 

 

Dokument w oddzielnym pliku. 

 


