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ZP-MPGKiM/4/II/2022 Siemianowice Śl. 23.02.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych
stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie – Etap I”.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz 1129) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Było:
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Pzp. Złożenie

więcej  niż jednej oferty w sytuacjach nieprzewidzianych w ustawie Pzp spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego   Dodatek  
nr 1 do SWZ. Oferta musi zawierać kosztorysy ofertowe  uproszczone wraz z zestawieniem cen materiałów i
sprzętów oraz stroną tytułową zawierającą stawkę roboczogodziny i składniki cenotwórcze sporządzone na
podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 4 do SWZ - Przedmiar robót.

4. Oferta  musi  zostać  sporządzona  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż
polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
lub  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  przypadku  gdy
Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia publicznego ustanawiają
swojego pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie. 

6. W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to
wyraźnie  zastrzec  wraz  z  przekazaniem takich informacji  i  odpowiednio oznaczyć  zastrzeżone informacje.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 18
ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania,  iż  zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w
art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Prowadzący postępowanie nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego  wykorzystania  przez  Wykonawcę  Platformy  do  elektronicznej  obsługi  zamówień
publicznych. 
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9. Kosztorys ofertowy należy sporządzić  w wersji uproszczonej wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętów  
oraz stroną tytułową zawierającą stawkę roboczogodziny i   s  kładniki cenotwórcze w op  arciu o przedmiar robót  
załączony do SWZ   (Dodatek nr 4 do SWZ Przedmiar robót)  .   
Wykonawca winien wycenić każdą pozycję w przedmiarze robót, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia
wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w przedmiarze. Żadna pozycja w 
kosztorysie ofertowym nie może być wyceniona na wartość 0,00 zł.

9.1 W przypadku gdy Wykonawca wyceni pozycje kosztorysu ofertowego na wartość 0,00zł Zamawiający odrzuci
ofertę takiego Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
9.2 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
9.3 Cenę brutto oferty należy obliczyć w Formularzu ofertowym Dodatek nr 1 do SWZ.
9.4 W cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i  transportu na teren
budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku (groszy).
9.5 Zamówienie będzie rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowiącego iloczyn cen 
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru w książce obmiarów. 
9.6  W cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów) oraz koszt likwidacji
zaplecza budowy;
- koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót;
- koszty zabezpieczenia miejsca wykonywania robót;
- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych i odbioru końcowego robót.
10. Prowadzący postępowanie informuje, iż zgodnie z art.18 w związku z art. 74 ustawy Pzp złożona oferta wraz

z  załącznikami jest  jawna i  podlega udostępnieniu  od chwili  jej  otwarcia,  przy  czym nie  udostępnia  się
informacji, które mają charakter poufny

11. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca  powinien  więc  wykazać,  iż  są  to  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji  albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile  uprawniony do korzystania z informacji  lub
rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w
poufności. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
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będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.

12. 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 w nazwie pliku „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach.
Prowadzący postępowanie dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Prowadzący
postępowanie informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie  Krajowych Ram Interoperacyjności,  minimalnych wymagań dla  rejestrów publicznych i  wymiany
informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów  teleinformatycznych  nie
dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji
RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą Platformy.

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 20 października 2005r. (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy. Sposób  
wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na Platformie miniportal UZP.

J  est:  
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną

brutto oferty” lub także „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust.  1 pkt 1 i  ust.  2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby
niebędącej przedsiębiorcą, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Prowadzący postępowanie
będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę

2. Cena, może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu
ujęte  w  obliczeniu  ceny,  tak  by  wyliczona  za  realizację  cena  była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności
dokonywania przez Prowadzącego postępowanie przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

3. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy, określonym w SWZ.

4. Cenę  brutto  oferty  należy  podać  cyfrowo  i  słownie  wraz  ze  wszystkimi  składnikami  wpływającymi  na
ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.

5. Cenę  brutto  oferty  należy  podać  z  dokładnością  do  2  (dwóch)  miejsc  po  przecinku  (groszy)  (zasady
zaokrąglenia: zasada 1 – jeśli  pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z
niedomiarem, czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian, zasada 2 – natomiast jeśli pierwszą odrzucona
cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem).

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

7. Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  zostanie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Prowadzącego
postępowanie  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,  dla  celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Prowadzący postępowanie doliczy do przedstawionej w tej ofercie
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ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w
ofercie ma obowiązek:
7.1. poinformowania Prowadzącego postępowanie, że wybór jego oferty będzie prowadził  do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
7.2. wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą  prowadziły  do

powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości  towaru lub usługi  objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,  bez kwoty

podatku;
7.4. wskazania  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  wykonawcy,  będzie  miała

zastosowanie.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne  do  poniesienia  dla  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zysk  Wykonawcy  oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

10. Cenę brutto oferty należy obliczyć w Formularzu ofertowym Dodatek nr 1 do SWZ.
11. W cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:

- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów) oraz koszt
likwidacji zaplecza budowy;
- koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót;
- koszty zabezpieczenia miejsca wykonywania robót;
-  koszt  wszelkich  badań,  prób,  pomiarów  itp.  niezbędnych  do  odbiorów  przejściowych  i  odbioru
końcowego robót;

12. Prowadzący postępowanie udostępnia niektóre Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej w formacie pliku z
rozszerzeniem – np.  .doc,  .docx,  xls  xlsx  .odt,  ods.  oraz identycznej  wersji  w formacie  .pdf.  W przypadku
jakichkolwiek  sporów  dotyczących  treści  właściwej  wersji,  Wykonawca  powinien  przyjąć,  że  wiążącą  w
niniejszym postępowaniu jest wersja w formacie .pdf. Wykonawca może skorzystać z danych zapisanych w
formacie  –  np.  .doc,  .docx,  xls  xlsx  .odt,  ods.,  ale  wymaganym  jest  sprawdzenie  przygotowanej  przez
wykonawcę informacji, oferty czy innego dokumentu z wersją obowiązująca w formacie .pdf

Było:
XLI. Spis dodatków do SWZ.

1. Dodatek nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy,
2. Dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
3. Dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Dodatek nr 4 do SWZ – Przedmiar robót
5. Dodatek nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
6. Dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy   

kapitałowej

J  est:  
XLI. Spis dodatków do SWZ.

7. Dodatek nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy,
8. Dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
9. Dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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10. Dodatek nr 4 do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy 
11. Dodatek nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
12. Dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy   

kapitałowej

Było:

XVI. Termin związania ofertą:
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj: 01.03.2022r.
czyli do dnia 31.03.2022r.

Jest:
XVI. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin  składania  ofert  tj:
08.03.2022r. czyli do dnia 07.04.2022r.

Było:
XX.   S  posób oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 01.03.2022r., do godziny 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.03.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
ofert

Jest:
XX.   S  posób oraz termin składania i otwarcia ofert:
3. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 08.03.2022r., do godziny 900.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2022r. o godz. 930 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie
ofert

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik

…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)


