
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                    

 
 

 

ZGZG.PN.271.3.2023 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 

 
W TRYBIE PODSTAWOWYM 

bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. 
 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022.1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 

 
Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 
Przedmiot zamówienia: ROBOTA BUDOWLANA 

 

 

 pn. 
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie 

wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu  

POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

 

 

 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dział 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI GORLICKIEJ 
ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice 
telefon: +48 18 352 05 14 
NIP : 738 101 37 00 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271 

(Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia) 

Adres strony Zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice 
Adres poczty elektronicznej: zwiazekgmin@gmail.com 

 

Dział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia stanowi: 

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek 

oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Budynki oświatowe zlokalizowane na terenie 10 gmin Ziemi Gorlickiej, położone głównie w gminach 

wiejskich (tylko 1 gmina miejska - Gorlice, 2 miejsko-wiejskie: Gorlice i Bobowa, oraz 7 wiejskich: Biecz, 

Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie).  

Zadanie podzielone jest na 10 części: 

Część I – Gmina Biecz 
Część II – Gmina Bobowa 
Część III – Gmina Gorlice  
Część IV – Gmina Lipinki 
Część V – Gmina Łużna  
Część VI – Gmina Moszczenica  
Część VII – Gmina Ropa  
Część VIII – Gmina Sękowa  
Część IX – Gmina Uście Gorlickie  
Część X – Miasto Gorlice  

 

Zadanie dofinansowane jest  w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji 

Strategicznych  

 

Zamawiający przewiduje  podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji: 

20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu 

 

Podział na etapy zostanie określony w umowie z wyłonionym Wykonawcą.   

  

Wspólny Słownik Zamówień:  
45000000-7 
45313100-5 
45315300-1 
45312100-8 
45111100-9 
45400000-1 
45100000-8 
45210000-2 
45300000-0 
45111300-1 
45332000-3 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271
https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice


 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Część I – Gmina  
 
 
Zadanie dofinansowane jest  w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji 
Strategicznych  
 
Zamawiający przewiduje  podział realizacji zadania na trzy etapy realizacji: 
20%zakresu/30%zakresu/50%zakresu 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ  

 
2. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 
stosunku pracy  
 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (pracownicy fizyczni) polegające 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. 
Wymóg ten nie dotyczy:  kierujących budową (robotami), obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów 
budowlanych.  
 

2.1 Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności 
określone w pkt. 2.1, tj. pisemnego  oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń osób 
potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez 
cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w 
osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy 
 
2.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  
 

a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 2.1  w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 
PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę 
z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, 
umową cywilnoprawną.   

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.1. SWZ, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za 
odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

 
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - nie 
dotyczy. 
 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dział 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Ilość części: 10 

Część I – Gmina Biecz 
Część II – Gmina Bobowa 
Część III – Gmina Gorlice  
Część IV – Gmina Lipinki 
Część V – Gmina Łużna  
Część VI – Gmina Moszczenica  
Część VII – Gmina Ropa  
Część VIII – Gmina Sękowa  
Część IX – Gmina Uście Gorlickie  
Część X – Miasto Gorlice  

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na jakie Wykonawca może złożyć oferty. 

Dział 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 
ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

W przypadku zamiaru powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zawartym w załącznik nr 2 do SIWZ 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi, jeżeli są już znani.  

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy: 

1)nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2)przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ww. pkt. 5; 

3)zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463. 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt.3, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w określonym terminie, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w pkt. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 9 uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w pkt. 5 Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zgodnie z zapisami art. 465 ustawy Pzp. 

 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – podmioty te 
zobowiązane są wziąć udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy.  
 

Dział 5.  OFERTY WSPÓLNE 

 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy 

z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

  Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 Jeżeli dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 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, o którym 

mowa wyżej w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy 

dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz 

Dział 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 214 UST.1 PKT. 7  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych. 

Dział 7. OFERTY WARIANTOWE  

 
Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej 

SWZ. 

Dział 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 
Każda część zamówienia: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia z podziałem 
realizacji na 3 etapy realizacji 

Dział 9. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
Zamawiający NIE WYMAGA by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. 

Dział 10. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 
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. z 2021 r. poz. 1745), 
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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
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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. 
 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
 

Dział 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
 

Dział 12. POTENCJAŁ PODMIOTU TRZECIEGO 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale 

podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego 

wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

Dział 13. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1) Oferta/formularz ofertowy (Zał. nr 3 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu 
pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), 
nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji 
elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT


 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis 
elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 
 

2) Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenia (Zał. nr 2 i 2a do SWZ) 

 Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Oświadczenia składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 
 

Do oferty wykonawca załącza również: (jeżeli dotyczy) 
 

- Oświadczenie, o którym mowa w dziale 11 pkt. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie 

- Pełnomocnictwo  

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i 
podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są 
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, 
należy załączyć do oferty.  

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo w postępowaniu przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

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. 

 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz 

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie 
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 
 
Wraz z zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby (Zał. nr 2b do SWZ)  

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w 
toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
 

Wymagana forma: 
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 
 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne odpowiednie dokumenty; 

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dział 14. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI 

 
1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/731271 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, 

awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.  

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zwiazekgmin@gmail.com 
 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może 

ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub 

ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 

w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

Dział 15. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Joanna Stępień, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice. Tel 18 352 05 14 .   
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30. 

Dział 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.04.2023 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Dział 17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl, (dalej „Platforma”) pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/731271 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Formularz ofertowy określa zał. nr 3 do SWZ.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

UWAGA!! 

Oferta elektroniczna musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w dziale 13 SWZ.  

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

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Po upływie 
terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty 

Dział 18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godz. 11:00 
2) Ofertę składa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl, (dalej „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271 
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2023 r., o godzinie 12:00 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  
-nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
- cenach zawartych w ofertach. 
 

Dział 19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny łącznej 

brutto oferty.  
2. Przyjęte w postępowaniu rozliczenie zamówienia: wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 
4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
5. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja. 
6. Cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty określone w przedmiocie 

zamówienia i dokumentacji projektowej  oraz materiały potrzebne do jej wykonania. 
7. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do 

prawidłowego przygotowania, wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
8. Cena ofertowa musi  

1) koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe 
i porządkowe, wycinkę drzew, usuwanie pniaków, itp. m 
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, 
doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane 
z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 
3) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz 
z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 
4) koszty wszelkiego rodzaju sprzętu , narzędzi i urządzeń zawierać również: koniecznych do użycia 
w celu wykonania przedmiotu umowy, 
5) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni i chodnika), jeżeli zajdzie taka konieczność dla 
zrealizowania przedmiotu umowy, 
6) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów 
geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji w tym 
inwentaryzacji i map geodezyjnych (wraz ze zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego) , itp. 
7) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem z projektantami dokumentacji 
powykonawczej, 
8) podatek VAT  
9) wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia. 
10) koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas trwania robót-
organizacja ruchu drogowego 

9. O ile w dokumentacji projektowej pewne świadczenia nie zostały w ogóle lub nie całkowicie lub nie 
jednoznacznie przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są 
one konieczne w celu wykonania kompletnego zakresu rzeczowego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia kontraktowe odpowiadającej jakości całego projektu bez 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na 
fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione w dokumentach przetargowych. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne koszty zatrudnienia                 
i nadzorowania pracowników, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu zamówienia 
materiałów i urządzeń (w tym ich ponadnormatywnego zużycia), pracy w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, przestojów, ubezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń podczas transportu 
i składowania, użycia własnego sprzętu ciężkiego i lekkiego oraz transportu poziomego i pionowego na 
budowie, zapewnienia, utrzymywania i eksploatacji własnego zaplecza socjalnego i biurowego wraz 
z zaopatrzeniem w wodę, energię i odprowadzeniem ścieków, zapewnienia, utrzymywania i eksploatacji 
wszystkich wymaganych instalacji tymczasowych placu budowy, ochrony placu budowy, wykonania 
i dostarczenia wymaganych prawem i koniecznych do uzyskania wyników badań, opinii, ekspertyz, 
uzgodnień, atestów, aprobat, certyfikatów i zaświadczeń, jednostkowych dopuszczeń, oznakowania, 
pomiarów, prób i rozruchów, dostarczenia/wykonania próbek lub elementów wzorcowych, 
otworowania, uszczelnień, zabezpieczenia, rozbiórek, przebudów, likwidacji i demontaży, usunięcia 
kolizji, opłat urzędowych, uzgodnień, utrzymania dróg publicznych w należytej czystości, odtworzenia 
zniszczonych w trakcie wykonywania robót istniejących konstrukcji, instalacji, wykończeń, elementów 
zagospodarowania i infrastruktury, sprzątania bieżącego i końcowego, wywozu i utylizacji śmieci 
i materiałów rozbiórkowych, obsługi i nadzoru geodezyjnego, schematów, obliczeń, rysunków detali 
i warsztatowych, sporządzenia i dostarczenia kompletnej dokumentacji i powykonawczej, kosztów 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ubezpieczeń, szkoleń pracowników Zamawiającego, gwarancji, zgłoszenia, obsługi i usuwania 
ewentualnych wad i usterek, robotami przygotowawczymi, pomocniczymi, towarzyszącymi 
i zabezpieczającymi, będącymi w integralnym związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dla 
prawidłowego odbioru i funkcjonowania obiektu w ramach zleconych robót. 

11. Prace nie ujęte w dokumentacji zamówienia a nierozerwalnie i bezpośrednio związane z zakresem 
wykonywanych przez Wykonawcę prac zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku, gdy koszt wykonanych robót przekroczy wynagrodzenie 
ryczałtowe, Wykonawca nie będzie się ubiegał o dodatkowe wynagrodzenie. 

12. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

13. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych 
do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących 
i dodatkowych, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami 
kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w oferowanych cenach.  

14. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., 
których nie przewidziano w SWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, 
nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., 
których nie przewidziano w SWZ. 

15. Ustalenie prawidłowej  stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
16. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002r., Nr 97, poz. 1050, ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

17. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
 

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć 
w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, 
np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do 
wiadomości.  

 
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena  łączna brutto w zakresie każdej 

części. 

Dział 20. UMOWA RAMOWA 

 
Zamawiający przewiduje nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy 

Pzp. 

Dział 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  

Dział 22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
W zakresie każdej części  
 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (pkt) 

1. Cena  60 

2. Okres gwarancji 40 

 Razem 100 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wyżej ilości punktów dla 
określonego kryterium.  
Ocena łączna OFERTY stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.  
 
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.  
 
Przyznawanie ilości punktów ofertom poszczególnym kryterium będzie się odbywać wg 
następujących zasad: 
 

1) Cena oferty: 
 
 
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez 
Wykonawcę i podana w „Formularzu oferty” /z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych/. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 
wg wzoru: 

 

                                                            cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów =        -----------------------------------------------------------------------  x 60 
                                                                           cena brutto oferty badanej 

 
 

2) Okres gwarancji: 
Ocenie zostanie poddany okres gwarancji na roboty objęte umową, który nie może być krótszy niż 60 
miesięcy i który zostanie podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą 
można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
 
                                                                                           okres gwarancji w ofercie ocenianej

 

Liczba punktów =        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 40 

                                                                         najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w postępowaniu 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający 
uzna i przyjmie do obliczenia okres minimalny tj. 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji 
podlegający punktacji wynosi 120 miesięcy. Dotyczy to także sytuacji, gdy Wykonawca zaoferował 
dłuższy niż 120 miesięcy okres gwarancji.  

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty – suma punktów kryterium 1 i  kryterium 2.  
Najwyższa ilość punktów zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
 

Dział 23.  ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp. 

Dział 24. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 
- Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy 

na wezwanie zamawiającego 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ponadto: 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
- przedłoży  kalkulację kosztów przedmiotowego zamówienia,  który stanowić będzie załącznik do umowy 
i podstawę do opracowania harmonogramu realizacji z podziałem na etapy.  
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu realizacji poszczególnych etapów zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego.  

 
 
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 
z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez 
zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 
 

Dział 25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium 

 

Dział 26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, 

przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie 
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 
lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

4) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony 
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego  

7) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, 
przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej 
podpisania. 

8) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
zamawiającego przed podpisaniem umowy. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

9)  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10)  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11)  Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

12)  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub 

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co 

najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 
w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli 
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, 
na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 

 

Dział 27. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy 

Pzp. 

Dział 28. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

  
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, o których mowa w art. 93 
ustawy Pzp.  

Dział 29. WIZJA LOKALNA 

  
Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na projektowanym terenie, 

z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej, nie stanowi ona wiążącego 

elementu SWZ w rozumieniu art. 131 ust.2 ustawy Pzp. 

Dział 30. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Dział 31. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załączniki  nr 4 do SWZ  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
 

Dział 32. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

Środki ochrony prawnej przysługują przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

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. 

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

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

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
 

W przypadku ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do poddania mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

 

 

Dział 33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
W TOKU POSTĘPOWANIA 

 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), 
dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, ul. Biecka 9B, 
38-300 Gorlice 

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej jest Joanna Stępień  
email: iod.zgzg@gmail.com, tel.: 18 352 05 14 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

b) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

c) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

d) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w 

lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym 

przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich 

innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

e) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

f) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta 

w załączniku nr 3 do SWZ  Formularzu ofertowym 

g) Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do 
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, 
prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa 
w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej 
z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać 
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
 
 
 
 

Załączniki do SWZ: 
- Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
- Załącznik Nr 2, 2a, 2b Oświadczenia 
- Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy  
- Załącznik Nr 4 Projektowane postanowienia umowy  
 
 
 
Gorlice, dnia 22.02.2023 r.                                                            
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