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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7  
25-314 Kielce 
woj. świętokrzyskie 
NIP PL 657-000-97-74, REGON 000001695 
tel. 3424140, fax  3443874 
poczta elektroniczna: dzp@tu.kielce.pl 
adres strony internetowej: www.bip.tu.kielce.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: 
„ustawą Pzp". 

2. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont 

pomieszczenia nr 8 w  budynku Rektoratu i Biblioteki oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 
na budynku B. 

2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera: 
a) Dokumentacja projektowa: 

− Branża budowlana  
• Rysunek nr 1 oraz opis do rysunku nr 1 
• Rysunki nr 2 i nr 3 oraz opis do rysunków nr 2 i nr 3  

− Branża elektryczna  
• Rysunek nr 4 oraz opis do rysunku nr 4 
• Rysunki nr 5 i nr 6 oraz opis do rysunków nr 5 i nr 6 

− Branża sanitarna  
• Rysunek nr 7, nr 8 i nr 9 oraz opis do rysunku nr 7, nr 8 i nr 9 

 
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach 

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej  
c) Przedmiary robót 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości. 
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a) postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, 
b) złożoną ofertą. 

5. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką 
budowlaną, przepisami BHP, p.poż. W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów 
w I klasie jakości.  

6. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał 
wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty 
i  przydatne do wyceny robót. 

http://www.bip.tu.kielce.pl/
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7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (zgodnie z zadeklarowanym 
w ofercie) na warunkach opisanych w § 12 wzoru umowy. Wykonawca, którego oferta 
zawierać będzie oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy 
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:  
45000000-7 - Roboty budowlane  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

9. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami 
dopuszczenia do stosowania i  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ.  Ciężar wykazania  
tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie  
wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na każde jego 
żądanie.  

10. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 2 osoby 
wykonujące czynności związane z wykonaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia (pracownicy fizyczni)  

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez wykonawcę lub jego podwykonawców 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
10 czynności. W ramach czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
− żądania oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od wykonawcy w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez  pracowników  

wykonujących wskazane czynności. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienie będzie wykonywany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy 

który nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Miesiąc stanowi 30 
kolejnych dni. 

2. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie oświadczenie o wykonaniu przedmiotu 
zamówienia w terminie przekraczającym 3 miesiące od dnia zawarcia umowy zostanie 
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, który stanowić będzie Załącznik nr 6 do umowy. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają  
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

zdolności technicznej lub zawodowej:  
a) Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 

w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
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- jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, której wartość brutto wyniosła nie 
mniej niż 100 000,00 złotych. 

 
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie 

czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia. Osoby te winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe 
warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.   

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie 
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  
 

VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 
23 ustawy Pzp. 

2. Ponadto na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
z postępowania także wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2019r. poz. 498), 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców w stosunku do których 
okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia zaistniały w okresach, o których mowa 
w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust.1 i 2 może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o  udzielenie zamówienia. 

 
VII.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY 

JEST ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 
 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w SIWZ.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
w formie pisemnej zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust.1, 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 zamieszcza informacje 
o tych podmiotach. 

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Uwaga! 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada żądając właściwych oświadczeń i dokumentów czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 6.  

6. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej 
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
1) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 1 lit. a  SIWZ - wykaz robót 

budowlanych 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
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przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

2) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust.1 lit. b SIWZ wykaz osób, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Jeżeli, okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o  udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  

7. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 B: 
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm). 

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę 
dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 
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C. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH 
OKREŚLONYCH W ART.  22A PZP  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

2. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. – dokument ten w formie pisemnej należy złożyć na wezwanie 
Zamawiającego załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, jeżeli nie wynika to 
z dokumentu, o którym mowa w ust. 2 zażąda dokumentów, które określają 
w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w sekcji VI ust.1 i 2 SIWZ. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne o których mowa w sekcji V ust. 1 SIWZ. 
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VII SIWZ. 
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VIII. PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa 
w sekcji VI ust.1 i 2 SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w sekcji VII ust. 4 SIWZ składa każdy z wykonawców. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem, należy kierować 

na adres:  
Politechnika Świętokrzyska 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25-314 Kielce  
Budynek B. pok. 2.33 Dział Zamówień Publicznych 
lub nr fax 41 43 43 874, e-mail: dzp@tu.kielce.pl 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
a/ pod względem merytorycznym 
Pan mgr inż. Jan Majchrzak, Bud. D, pok. 22 tel. 041/3424750 
b/ pod względem formalnym 
Pan mgr Agnieszka Nietrzpiel, Bud. B, pok. 2.33 tel. 041/3424140 
Kontakt w w/w pracownikami odbywać się będzie w godzinach pracy jednostki tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 

4. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.). 

5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt  
ich otrzymania. 

6. W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego  
na numer faksu i adres e-mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego 
o dostarczeniu dokumentów do wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie 
otrzymania dokumentu przez wykonawcę. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 
pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
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upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie. 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres  
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Zaleca się przygotowanie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Do oferty należy załączyć: 

1) oświadczenie lub odpowiednio oświadczenia wstępne, o których mowa w sekcji VII  ust. 
1 i 2 SIWZ, 

2) oświadczenie o udostępnieniu zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych 
podmiotów,  

3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł 
w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 
notarialnie. 

5) Kosztorys ofertowy  
 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym bądź ewidencyjnym 
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wykonawcy, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Wykonawca ma prawo złożyć jedną  ofertę, w której  oferuje  wykonanie  całego przedmiotu 

zamówienia.  
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.  

9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w Sekcji 
VII ust. 6B SIWZ, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z  oryginałem. 

10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie 
pisemnej musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób 
uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie, oraz zawierała spis treści. 

13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: 

 
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: 

wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w  budynku 
Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2,14 i 

4,31 na budynku B  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 

[09.07.2019 r. , godz. 1030.] 
 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 419 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Sekcji XII 

ust. 14 SIWZ w siedzibie Zamawiającego:  
Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce  
Budynek B. pok. 2.33 Dział Zamówień Publicznych, nie później niż do dnia 09.07.2019 r. 
godz. 1000 

2. Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie 
terminu składania ofert, o godz. 1030. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca w ofercie wskazuje cenę, w kwocie ryczałtowej (wraz z należnym podatkiem 

VAT) w PLN cyfrowo i słownie 
2. Cen musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa/ 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

5. Oferowana cena  ryczałtowa musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego. 
6. Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy z uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia.  
7. Wskazana w ofercie, cena ryczałtowa stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego 
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dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 
cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 
w całości. 

8. Cena oferty jest należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu 
zamówienia na który Wykonawca składa ofertę, stanowiącym wynagrodzenie ryczałtowe 
w rozumieniu art. 632 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 
16, poz. 93 z póź. zm.) i nie podlega zmianie. 

9. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej 
w złotych (PLN) 

 
XV. BADANIE OFERT 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.  
3. 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 SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Ocenie podlegają oferty spełniające warunki określone w ustawie Pzp oraz w SIWZ. 
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:  

2. Kryterium oceny ofert stanowi: 
1)  cena  - z wagą 60% 
2) okres gwarancji – z wagą 20% 
3) czas realizacji – z wagą 20% 

3. Sposób oceny ofert 
Kryterium (nr1) - cena (C) - waga 60 % (60 pkt). 
Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = (C min / C o ) x 60 pkt 
gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o – cena brutto oferty badanej (zł)  
 
Kryterium (nr 2) – okres gwarancji i rękojmi - waga 20 % (20 pkt). 
Ocenie podlega zaproponowany w ofercie czasookres udzielonej gwarancji nie krótszy 
niż 36 miesięcy. Za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy i dłuższy Wykonawca 
otrzyma najwyższą ilość punktów – 20 punktów  
 

OG = (OGbad / OGmax ) x 20 pkt 
gdzie: 
OG – okres udzielonej gwarancji  
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OG bad – okres gwarancji w ofercie badanej  
OG max – najdłuższy okres gwarancji z ofert ważnych  
 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną 
w pełnych miesiącach. 
Wykonawca, którego oferta zawierać będzie oświadczenie o udzieleniu gwarancji na 
okres krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
Kryterium (nr 3) – termin realizacji zamówienia - waga 20 % (20 pkt).  
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium jeżeli wykonawca zaoferuje 
termin realizacji zamówienia dla wykonania całego przedmiotu umowy krótszy niż 
wskazany w Sekcji IV SIWZ w następujący sposób: 
− termin realizacji zamówienia 3 miesiące   - 0 pkt 
− termin realizacji zamówienia 2 miesiące   - 10 pkt 
− termin realizacji zamówienia 1 miesiąc   - 20 pkt 
Wykonawca, którego oferta zawierać będzie oświadczenie o wykonaniu przedmiotu 
zamówienia w terminie przekraczającym 3 miesiące od dnia zawarcia umowy zostanie 
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 
Obliczenia dokonywanie będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ 

W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 
do wykonania dal każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy - załączniku nr 10 
do SIWZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy 
z Wykonawcą w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
 
 

XVIII. WZÓR UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  

art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
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użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust, 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca opracuje harmonogram 

rzeczowo – finansowy wyznaczający terminy realizacji poszczególnych elementów robót 
i w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy staje się 
załącznikiem do umowy 

 
XIX. PODWYKONAWCY 
1. Zamawiający na podstawie art. 36 a ust 2 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców 
– wzór Wykazu podwykonawców, stanowi załącznik nr  5  do SIWZ. 

3. Pozostałe wymagania w zakresie podwykonawstwa określono we wzorze  umowy – 
Załącznik nr  10  do SIWZ. 
 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. W toku postępowania wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy  Pzp. 
 

XXI. INNE INFORMACJE 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
6. 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych  zgromadzonych  w postępowaniu  
przetargowym i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Politechnika 
Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7, 25-314 Kielce, woj. 
świętokrzyskie 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych  Pan Jan Baranowski, tel. 41 34 
24367, adres poczty elektronicznej: j.baranowski@tu.kielce.pl; 

3) Dane  osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w  

mailto:j.baranowski@tu.kielce.pl
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budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz 
remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B; 

4) Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   
− 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 Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 
− 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.  

 
XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty 
2. 2.1 Dokumentacja projektowa 

2.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

                                                           
1 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 
2 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. 

 



16 

2.3 Przedmiar robót   
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu pozostałych warunków udziału 

w postępowaniu 
5. Wykaz podwykonawców 
6. Oświadczenie wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej 
7. Wykaz robót 
8. Wykaz osób 
9. Wzór zobowiązania 
10. Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


