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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania: 
 
Nazwa zamawiającego:   Gmina Jemielnica 
Adres zamawiającego:   Strzelecka 67 
Kod Miejscowość:    47-133 Jemielnica 
Telefon:    77 46 23 500 
Faks:    77 46 23 510 
Adres e-mail:    przetargi@jemielnica.pl  
Adres strony prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Adres strony internetowej:   www.bip.jemielnica.pl 
Adres skrytki e-PUAP:    /Jemielnica/skrytka 
Godziny urzędowania:   pn.7:30 ÷ 16:30, wt. ÷ czw. 7:30 ÷ 15.30, pt. 7:30 ÷ 14.30 
 
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
Na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz  na stronie internetowej 
zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl w zakładce: „zamówienia publiczne” – „zamówienia publiczne – rok 
2021”  
 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a 
następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) zwaną w 
dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy 
wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny. 

3. Ilekroć w specyfikacji zamawiający powołuje przepisy ustawy - są to przepisy ustawy  z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) 

 
 
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, co oznacza tryb 
podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy. 
 
 
V. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

miejscowości Łaziska – dz. nr 122. 
 

2. W zakres robót wchodzi przebudowa konstrukcji drogi gminnej transportu rolnego, o nawierzchni 
wykonanej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia, nie posiadającej statusu drogi 
publicznej, zlokalizowanej na działce nr 122 obrębu Łaziska. Początek przeznaczonego do przebudowy 
odcinka drogi gminnej km 0+000 umiejscowiony jest w ciągu ul. Strzeleckiej na krawędzi jezdni o 
nawierzchni bitumicznej, zaś przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+402 w obrębie 
wjazdu na posesję, na której zlokalizowana jest Leśniczówka, w przekroju poprzecznym, w którym zaczyna 
się odcinek o nawierzchni tłuczniowej: 

 całkowite rozebranie nawierzchni, 

 wykonanie uzupełnienia, wyrównania, profilowania i zagęszczenia podbudowy, 

 skropienie międzywarstwowe asfaltem, 

 wykonanie dolnej warstwy nawierzchni – warstwa wiążąca, 
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 regulacja wysokościową urządzeń obcych, 

 wykonanie górnej warstwy nawierzchni – warstwa ścieralna, 

 uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie pobocza gruntowego, 

 wywóz materiałów z rozbiórki. 
 
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego. 
 
3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWZ) oraz niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w 
wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. 
 
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu 
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej o której mowa 
w wart. 131 ust. 2. 
 

4. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, 
ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich 
nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego 
żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  
 

5. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego 
będących podstawą sporządzenia oferty. 

 
6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia 

OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego 
ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od 
podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 

 
7. W ofercie należy ująć koszty opracowania projektu organizacji i uzyskania zatwierdzenie projektu 

czasowej organizacji ruchu. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi projekt 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający 
ruchem na w/w drogach. 

 
8. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia 

gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 
 

8.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy 
zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty 
przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako 
należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany 
przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do 
zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 60 miesięcy). 

8.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
8.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 

8.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach 
poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

8.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 7 dni od 
dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

8.6 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, 
zawierającą wszystkie warunki określone powyżej 
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9. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

9.1 Odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia, 

9.2 Należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
9.3 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 
9.4 Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania 
placu budowy. 

9.5 Próby i odbiory z udziałem właściwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru. 
9.6 Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
9.7 Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 
9.8 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu.  
9.9 Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie. 
9.10 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 
9.11 Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do 

odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również 
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, 
pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów 
Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres 
nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  
zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko 
Odpadów lub przekazanie  przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 

9.12 Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor 
bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do 
transportu. 

9.13 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu 
przylegającego do placu budowy  który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 

9.14 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
 
10. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, 

towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie 
do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.  
 

11. Zastosowanie materiałów: 
11.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż 

określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości 
potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, 
posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność 
eksploatacyjną. 

11.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

11.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 
przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi 
przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i 
inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest 
jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.  

11.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz 
norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.  

 

12. Nazwy i Kody Wspólnego (CPV):  
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      45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
      45113000-2     Roboty na placu budowy 
      45230000-8     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
      45233120-6     roboty w zakresie budowy dróg  
      45233200-1     Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
13. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych w przedmiotowym postępowaniu. 

14. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, iż ewentualny podział zadania 
byłby wręcz niekorzystny, ponieważ groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, a przede wszystkim 
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia - odnosi się to do sytuacji, gdyby roboty budowlane objęte 
przedmiotowym zamówieniem wykonywane były przez kilku Wykonawców na podstawie odrębnych umów. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi, rozdzielenie robót groziłoby 
niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za 
poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych wykonawców.  Przy tego typu robotach nie ma 
możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy, nie jest także 
możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy.  

Reasumując Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia za części ze względu na nadmierne trudności 
techniczne oraz nadmierne koszty wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych 
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważanie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami 
technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia.  

15. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95. Na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), Zamawiający 
określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) Kierownika robót, 
2) Wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym 
prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy. 

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę 
o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 
16. W projekcie umowy Zamawiający wskazał: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,  

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia.  

 
 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

 
Wykonawca jest zobowiązany  wykonać zamówienie nie później niż w terminie do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy (planowana data podpisania umowy to 16 lipiec 2021r.) 

 

 

VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

          

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.  

a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo 
ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie drogi o 
nawierzchni asfaltowej o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 100 000 zł 
brutto. 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie  powyższy warunek musi spełnić co 
najmniej jeden z konsorcjantów. 

b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że 
dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, w zakresie robot 
drogowych posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 

 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 

15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów 

wcześniejszych.   

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich 

Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności:  z ustawą o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 

2018r., poz.2272) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 z późn. zm.) 

 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawców sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

VIII. Podstawy wykluczenia.  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia): 
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych  w art. 109 ust 1  ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie a art. 111 Pzp.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 jeżeli 

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4 

niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę. 

 

IX. Informacja o oświadczeniu wstępnym i podmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postepowaniu: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów 

załącznika nr 5. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. 

 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu: 

a) Wykazu 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, 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, sporządzony z 

wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 

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 

 

b) 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 8 

do SWZ 

 

 
 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu: 
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a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

 

 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp.  

 
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

W tym celu zaleca się aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie art. 126 ust. 1 

zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postepowaniu złożył dokumenty 

będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego- w celu 

umożliwienia ich identyfikacji. 

 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 

w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U z 2020 

r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 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).  

 
7. Oświadczenie o których mowa w rozdziale IX pkt 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 
8. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 

zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

 

9. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się:  

1) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne 
niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny;  

2) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
(Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
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udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału).  

3) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 
przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4) w przypadku gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a 
sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. (Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 
Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału). 

 

10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

11. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 
skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe 
oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) 
skompresowanych formatem .rar 

 

X. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 

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

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając  wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - (wg wymogów załącznika 
nr 6 do SWZ). 

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował 
zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, 
z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

4. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia. 
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5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 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 zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ także oświadczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby.  

 

XI. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających 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 do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego 
wynikać będzie, które roboty budowlane dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców.  

5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

 

XII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

 
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 
ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy. 

 

XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej 
Platformy Usługi Administracji Publicznej ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenie, zmiany i 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych 
odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie 
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regularnie ePUAPu 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin)   

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystać z 
miniPortalu i przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów oraz 
informacji za pomocą poczty elektronicznej datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia 
wiadomości zawierającej dokumenty/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.  

7. Dane postepowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „dla 
Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.  

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
której prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem.  

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem e\osobistym. 

10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

11. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w rozdziale IX pkt. 1 SWZ, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcami w 
szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych 
odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:  

1) dedykowanego „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (formularz do komunikacji), 

2) za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@jemielnica.pl, we wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem (nie dotyczy składania ofert)  

(Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 
ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i 
zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa 
się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w 
formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.) 

15. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań 
dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na email: przetargi@jemielnica.pl 

16.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się w Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:przetargi@jemielnica.pl
mailto:przetargi@jemielnica.pl
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XIV. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w 

art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Nie dotyczy 

 

XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami: 

1) w sprawie procedury przetargowej: Justyna Klama, tel. 77 46 23 518 

2) w sprawie przedmiotu zamówienia: Mariusz Burczek, tel. 77 46 23 523 

 

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 500,00 zł słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych i 00/100 groszy. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia 
w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 z adnotacją: 

„Wadium – znak sprawy IB.271.03.2021” 

b) w gwarancjach bankowych, 

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Nie wniesienie wadium lub wniesienia wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy   z postępowania. 

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium, które 
zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

5. W pozostałych przypadkach wymagane jest przekazanie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.  

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, 
gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne  żądanie 
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące 
elementy: 

1) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
lub poręczyciela wraz z wskazaniem ich siedzib, 

2) kwotę wadium, 

3) termin ważności gwarancji/poręczenia: „od dnia……….do dnia……………” 

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na 
pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisać ustawy.  

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
ustawy Pzp.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu 
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie 
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania 
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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9. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.98 ustawy. 

 

XVII. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związani ofertą wynosi 30 dni, Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.07.2021r., bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przez upływem terminu związania ofertą w o 
którym mowa w ust.1 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą.    

 
 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowana oferty opisany został w 
regulaminie korzystania z miniPortalu. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią 
przed złożeniem oferty. 

 
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym 
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane 
wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach) 

2) Oświadczenie o których mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ (Załącznik nr 2);  
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ (Załącznik nr 3 - jeżeli dotyczy)  
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ (Załącznik nr 4 - 

jeżeli dotyczy).  
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy - zamawiający w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający żąda od wykonawcy 
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania. 

6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli 
dotyczy) -  zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu 
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do 
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający żąda od 
podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania. 
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7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

 
 

5. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale XVIII pkt. 4 ppkt 5,6,7  składa się, pod rygorem nieważności w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych. 
 

6. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, 
oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
7. Zaleca się sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także w 

przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w formacie 
PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż 
.pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się zastosowanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku 
użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego  w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym należy 
pamiętać aby przekazać zarówno podpisane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.  
Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem: 
https://www.gov.pl/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany. Aby opatrzyć 
oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. Opatrzenie 
oświadczeń lub dokumentów podpisem elektronicznym wymaga posiadania dowodu osobistego z 
certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika.  

 
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, jeżeli znajdują się w odrębnych plikach 

należy łącznie skompresować do jednego pliku archiwum (folderu skompresowanego) w formacie .zip a 
następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia dostępnego bezpośrednio w szczegółach niniejszego 
postepowania na miniPortalu za pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”.  

 
9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy wraz z 

załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

 
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o 
czym poinformuje Wykonawcę. 

 
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część 

oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

 
 

 
XIX. Sposób oraz termin składania  ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.06.2021 r. do godziny 11:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transmisji na miniPortalu. 

https://www.gov.pl/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
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3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika. 

XX. Termin otwarcia ofert. 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dniu 18.06.2021 r. o godzinie 12:00. 

2. Najpóźniej przez otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez  wskazanie pliku do odszyfrowania.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w rozdziale XX. SWZ, oferta 

zostanie odrzucona. 

 
XXI. Sposób obliczenia ceny 
 
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
6. Cena powinna być wyliczona na podstawie powszechnie obowiązujących cenników i cen rynkowych z 

szczegółowym uwzględnieniem zakresu przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego wysokość ofert cenowej odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Pzp oraz jej wyliczenia nastąpiło wg warunków określonych w SWZ. 
8. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia: 

dokumentacją projektową, aktualnymi, powszechnie stosowanymi katalogami, cennikami, taryfikatorami 
bądź innymi wskaźnikami kosztów, danymi przedstawionymi w SWZ, w tym wynikającymi z istotnych 
postanowień umowy, opisem przedmiotu zamówienia, robotami przygotowawczymi, zapleczem budowy, 
opłatami za składowanie odpadów, obsługą geodezyjną, zapewnieniem kierownika budowy i kierownika 
robót, wykonaniem wszystkich wymaganych badań, prób i pomiarów, ewentualnymi opłatami za media,  
kosztami ubezpieczenia OC, kosztami związanymi z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 
przepisami prawa w tym kosztami należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również kosztami 
wynikającymi z wszelkich upustów i rabatów oraz wszystkimi innymi wynikającymi wprost z specyfikacji 
warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ewentualnej wizji lokalnej, , jak 
również w niej nie ujętymi, a bez których nie można wykonać zamówienia. W przypadku różnic pomiędzy 
projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót. 

9. Ponadto, ustalając cenę, Wykonawca musi skalkulować zasoby materiałowe, sprzętowe i ludzkie w sposób 
gwarantujący terminowe wykonanie zamówienia. 

10. Przedmiar robót opracowany przez zamawiającego i przekazany wykonawcy stanowi jedynie podstawę 
informacyjną ułatwiającą sporządzenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za 
roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonych przedmiarach. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi 
na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot 
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z 
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych 
do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania 
na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego terenu robót. W przypadku 
zadawania jakichkolwiek pytań należy je kierować do Zamawiającego zgodnie z punktem VII.6.  
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12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby pojawiły się okoliczności powodujące 
potrzebę zwiększenia zakresu, rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

13. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Jedynie Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysy 
ofertowe szczegółowe będące podstawą sporządzenia oferty, zawierający stawki i ceny dla wszystkich 
pozycji przedmiaru robót.   

14. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli 
występuje oraz winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół 
lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,w górę – jeżeli kolejna 
liczba jest większa od 5 lub równa 5. 

15. Jeżeli zostanie złożona 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 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów 

16. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej: 
 
L.p. Nazwa kryterium Waga 

kryterium 
Szczegółowy opis oceny, wzór 

1 Cena oferty brutto  60% PK1 = CN/CB x % wagi (pkt), 

PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie ofertowej, 

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich 

rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert 

CB – cena ofertowa oferty badanej, 

% wagi – waga kryterium ocen, 
 

2 Okres gwarancji 
jakości 

40% PK2 = GB/ GN x % wagi (pkt) 
 
PK2 – ilość punktów wynikająca z okresu gwarancji jakości  
GB – okres gwarancji jakości badanej oferty  
GN – najdłuższy okres gwarancji jakości  
 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 
jakości: 36 miesiące 
Maksymalny, możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę 
okres gwarancji jakości: 60 miesięcy 

Uwaga! W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości 
dłuzszego niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów w kryterium 
„okres Gwarancji jakości” . Zamawiający przyjmie 60 miesięcy 

% wagi – waga kryterium ocen, 

 
3. Zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującym 

wzorem: PK = PK1 + PK2. 
4. W szczególności w niniejszym postępowaniu przyjmuje się, że : jeżeli zaoferowana cena brutto za 

wykonanie zamówienia nie odpowiada iloczynowi ceny netto i stawki VAT, pomimo, że została 
zastosowana prawidłowa stawka VAT, przyjmuje się że prawidłowo została podana cena ryczałtowa netto, 
a Zamawiający skoryguje omyłkę jako oczywistą omyłkę rachunkową. 
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5. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki i 
otrzyma największą ilość punktów. 

6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów (taki sam bilan ceny i innych kryteriów oceny ofert) 
przez więcej niż jednego z Wykonawców zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje 
niższą cenę za wykonanie zamówienia. Jeżeli zostana złozone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złozyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawaijącego ofert 
dodatkowych. 

7. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
8. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosowanej rubryki, dotyczącej gwarancji,  

Zamawiający uzna odpowiednio, że Wykonawca deklaruje najkrótszy wymagany okres gwarancji. 
9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, 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. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, 
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 
XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Umowa pod rygorem nieważności zostanie zawarta w formie pisemnej.  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:  

1) umowy regulujące współpracę – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia;  

2) pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z treści oferty;  

 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 
złożono tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 
określonych w rozdziale XXIV niniejszej SWZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: kosztorys wskazujący 
sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 
wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych  (stawka r-g w zł; 
Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys 
będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od 
umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji 
zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót 
zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 

 
 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w 
określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
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wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy 

Nr 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 
Tytuł przelewu „Znak sprawy IB.271.03.2021" 

 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, będzie ono uznane za 

skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń gwarancja 
powinna: 

1) zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, 
2) zawierać następujące elementy: 

a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji)  oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, upływający nie wcześniej a niżeli 30 dni po 

planowanym zakończeniu  
d) zobowiązanie gwaranta do: „ bezwarunkowej zapłaty należności wynikającej z gwarancji na pierwsze 

pisemne  żądanie Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego”  
 
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 

publicznych zawarte w art. od 449 do 453 ustawy Pzp. 
 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy 
działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
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6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 

7. Terminy wnoszenia odwołań: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 
unijne. 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do 
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania  
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.” 

 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do 
Sądu Najwyższego. 

 
XXVI. Informacje dodatkowe: 
 

 
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
2. Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Nie dotyczy. 
 
3. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
5. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. Nie dotyczy. 
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6. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 241 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

 

7. Informację dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w wart. 131 ust. 2 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w wart. 131 ust. 2 

 
8. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym w wykonawcą 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

 
9. Informację dotyczące zwrotu kosztów udziału w postepowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 
 
10. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
Zamawiający nie wymaga obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i 
art. 121 ustawy Pzp. 

 
11. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
12. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 
Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 

 
13. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

XXVII. Ochrona danych osobowych – RODO 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 
2016r. 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 jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod 
adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez  
adres email: wojt@jemielnica.pl ; 

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
mateuszszenbek@bodo24.pl ; 

3.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Łaziska”;  

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;  

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu 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;  

mailto:wojt@jemielnica.pl
mailto:mateuszszenbek@bodo24.pl
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8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:  

8.1.  na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez 
Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;  

8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym 
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;  

8.3. 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, przy czym 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.  

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:  

9.1.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym  

z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego 

 
 

XXVIII. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna, STWiOR; 

2. Załącznik nr 2 – Przedmiary 

3.  Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego; 

4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz o 
spełnianiu warunków udziału w postepowaniu;  

5. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6. Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty; 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych; 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób; 
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9.  Załącznik nr 9  - Projekt umowy 

10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 

 

 

 

 


