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ZP.271.6.2022                                Biecz, 12.04.2022 r.   
   
 
 
 
  
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwana dalej SWZ) 
 
  
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie podstawowym   o wartości 
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej "Pzp." 
 
na realizację zamówienia pn:   
 

 
 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w systemie  „zaprojektuj i wybuduj” na terenie 
Gminy Biecz - Etap I. 

 
 

 

 
  

 
 
                                                                                                         Zatwierdzam:  

 
 
  

                                                                                                      Burmistrz  
    

                                         I-I mgr Mirosław Wędrychowicz 
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DZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

GMINA BIECZ      
ul. Rynek 1,   38-340 Biecz 
NIP 738-197-38-83,   REGON 370440614 
tel./fax  13 4406800/ 13 4406802 
e-mail: um@biecz.pl 
www.biecz.pl 
zwana w dalszej części Zamawiającym 
 

DZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz  
 
DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ INFORMACJA DOTYCZĄCA WIZJI LOKALNEJ DLA 
CZĘŚĆI I 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.  ustawy z 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej 
"Pzp." 

 
2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 

 
3. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej dla części I. 
3.1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty dla części I musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił 
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 
3.2. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty dla części I bez 
odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p. 
3.3. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę należy ustalić  z  pracownikiem 
uprawnionym do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie spraw merytorycznych 
wskazanym w dziale IX SWZ.  Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w 
godzinach od 08:00 do 14:00. 

 

DZIAŁ IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

 

DZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w  systemie  
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 
systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Biecz - Etap I”, w podziale na trzy części: 
 
Część I „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biecz - zadania 1-3 ” w 
systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zakres obejmuje: 
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Zadanie 1 „Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Podwale w miejscowości Biecz ”  
Zadanie 2 „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci  

    wodociągowej w miejscowości Biecz” 
Zadanie 3 

   „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i     
    Parkowej w miejscowości Biecz ” 

 
Część II „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości Biecz” 
w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zakres obejmuje: 

Zadanie 4 
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości Biecz” 

 
Część III „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne  

Wzgórze” w miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zakres obejmuje: 

 Zadanie 5  „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” 
Zadanie 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w miejscowości 

Biecz” 
 
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac 
budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) oraz 
niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.  
 
 I ETAP   zamówienia  dla wszystkich części   

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego zdania odrębnie w oparciu o Programy 
Funkcjonalno-Użytkowe opracowane dla każdego zadania  oraz dane zawarte w udostępnionych 
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót 
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:  

1) projektów budowlanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę wraz z mapami do celów 
projektowych, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).  

2) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu i opracowanie niezbędnej dokumentacji 
geotechnicznej/geologicznej 

3) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

4) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 
przepisami)  

5) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 
przepisami)  

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli na wejście na grunt. Zgoda ma mieć charakter 
pisemnego oświadczenia właściciela wraz z załącznikiem graficznym. W przypadku zaistnienia konieczności 
przeprowadzenia sieci przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Wykonawca przeprowadzi 
procedurę uzyskania decyzji ograniczającej  sposób korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 124 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoź.zm.) 
 
7) opracowanie wniosku o określenie  warunków dostawy energii elektrycznej do przepompowni sieciowej 
lub wniosku o zwiększenie mocy na ujęciu wody Wapniska. 

 Warunki opracowania dokumentacji projektowej  

Wykonawca opracuje Projekty Budowlane uzupełnione o wymogi dla projektu wykonawczego, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. z późn, zm. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje się 
do ustawy z 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333).  

Ilość dokumentacji projektowej  

Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorys i inne wymagane dokumenty zostaną  w formie papierowej i elektronicznej, 
przekazane Zamawiającemu:  

Dla każdego zadania odrębny komplet dokumentacji. 

a) wersja drukowana – po  4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności)  

b) wersja elektroniczna –  po 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu  

c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w 
PFU,  

d) dokumentacja wyszczególniona w lit. a) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla 
Wykonawcy do realizacji robót budowlanych,  

e) wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 
budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie oraz projektów wykonawczych 
przed ich skierowaniem do realizacji.  

Po zakończeniu prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót 
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

 II ETAP zamówienia  

Część I „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biecz - zadania 1-3 ” w 
systemie  zaprojektuj i wybuduj. 

 
Zadanie 1   „Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Podwale w miejscowości Biecz ”  
 
Przebudowa sieci wodociągowej planowana jest w  ulicy Podwale w miejscowości Biecz na działkach 425/3 
i 725/2. Szacunkowa dł. sieci to ok 1320 mb. Inwestycja będzie realizowana od skrzyżowania z ulicą 
Krzemińskiego do ujęcia wody „Wapniska”. 

Prace na w/w odcinku prowadzone będą na terenie budowy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 
270006K w km 0+000-1+302,41 w miejscowości Biecz, gmina Biecz realizowanego przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych w Jaśle na podstawie umowy nr ZP.272.9.2020 z dnia 22.09.2020 r.  W związku 
z tym wykonawca po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót budowlanych 
będzie zobowiązany zawrzeć  trójstronne (Gmina Biecz, PRDM w Jaśle , Wykonawca) porozumienie 
dotyczące zasad m. in. współpracy w zakresie wykonywania prac budowlanych, ich zabezpieczenia, 
korzystania z placu budowy oraz zaspokojenia roszczeń stron porozumienia powstałych w wyniku 
wadliwego wykonania robót.  
Po zakończeniu realizacji robót budowlanych  w ramach zadania nr 1 przebudowany odcinek ze względu 
na jego bardzo istotną rolę dla zasilania mieszkańców Biecza w wodę natychmiast zostanie uruchomiony i 
oddany do użytkowania.  
 
Zadanie 2   „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci  

     wodociągowej w miejscowości Biecz” 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie istniejącego ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci wodociągowej w  
miejscowości Biecz oraz monitoringiem powiązanego z ujęciem na Wapniskach ujęcia wody na Załawiu. 
Stacja Uzdatniania Wody  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zostanie wykonana na terenie 
istniejącego ujęcia tj. na działce 722 oraz na części działki nr ewid. 720. Sieć wodociągowa ujęta w tym 
zadaniu  zostanie wykonana na odcinku od ujęcia przez przejście pod ciekiem wodnym do włączenia do 
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sieci projektowanej w zadaniu nr 1. Sieć ta będzie wykonana na działkach o nr ewid.: 722, 725/1, 725/2, 
728. A jej szacowana długość to ok 30 m.  

 W ramach zadania zostaną zrealizowane: budowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa zbiornika na wodę 
uzdatnioną, modernizacja istniejącego zbiornika z przeznaczeniem na wodę surową, renowacja istniejących 
studni, budowa sieci wodociągowej, utwardzenie terenu i zjazdu, wykonanie ogrodzenia, wykonanie 
oświetlenia terenu, wykonanie systemu monitoringu (alarm + wizualizacja pracy ujęcia wody), instalacje 
wewnętrzne, technologiczne, elektryczne, itp. 

Przy doborze układu wizualizacji, monitoringu należy w pierwszej kolejności kierować się poniższymi 
wytycznymi:  
 
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy ujęcić wody - 
urządzeń pomiarowych i wykonawczych dla ujęcia wody Wapniska oraz  ujęcia wody Załawie z 
uwzględnieniem istniejących urządzeń i rozwiązań . Systemy monitoringu na obydwu ujęciach muszą być 
kompatybilne.  System monitoringu ujęć musi posiadać możliwość zdalnego podglądu z siedziby zarządcy 
sieci oraz za pośrednictwem sieci Internet dla jednocześnie trzech użytkowników z dowolnego miejsca. 
Obiekt na Wapniskach nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być 
transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. W siedzibie zarządzającego siecią  na Załawiu i w miejscu 
lokalizacji ujęcia wody na Załawiu Internet dostarczany jest drogą radiową.  
 
- Wykonanie systemu wizualizacji obejmuje również dostawę zestawu komputerowego (jednostka centralna, 
monitor o rozmiarze co najmniej 20 cali, mysz, klawiatura, zasilacz awaryjny) o parametrach optymalnych 
dla zainstalowanego oprogramowania monitoringu i instalację zestawu w siedzibie zarządcy sieci. 
Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie może 
generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów typu abonament poza kosztami transmisji danych gsm. 
Poniżej wymienione są minimalne wymagania postawione przez zamawiającego dla takiego systemu.  
 
- Wizualizacja aktualnego stanu pracy ujęcia wody powinna być przedstawiona w postaci graficznej (szkice 
elementów ujęcia) i obejmować co najmniej następujące parametry:  

1) Zasilanie główne: jest/brak/agregat  
2) Alarm: uzbrojony/rozbrojony/włamanie  
3) pompy głębinowe: praca/spoczynek/ awaria  
4) zbiorniki wyrównawcze wody (każdy zbiornik oddzielnie): poziom wody z dokładnością do 1cm 
oraz dodatkowym alarmem przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości  
5) chlorator: praca/spoczynek/ awaria  
6) poziom podchlorynu : OK/ suchobieg  
7) szafa sterownicza zestawu pompowego: OK/awaria  
8) zestaw pompowy (oddzielnie dla każdej pompy):  
- stan pracy: praca/spoczynek  
- tryb pracy: automatyczny/ręczny/awaria  
- dolot wody do pomp: OK/ suchobieg  
9) chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar]: wartość bieżąca (Załawie)  
10) chwilowy przepływ wody: wartość bieżąca  
11) stan wodomierzy (studnia głębinowa, wyjście na sieć): wartość bieżąca  
12) dobowe zużycie wody: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj  
 

- System musi umożliwiać wyświetlanie nałożonych na siebie wykresów z dowolnego okresu z ostatnich 12 
miesięcy (z możliwością dowolnego skalowania wykresu) następujących parametrów:  

- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],  
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],  
- poziom wody w zbiornikach wyrównawczych [cm]  

 
- System musi umożliwiać odczyt historii sygnałów za okres co najmniej 12 miesięcy obejmujących:  

- stan wodomierzy z danego dnia i godziny [m3] (studnia głębinowa i wyjście na sieć),  
- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],  
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],  
- poziom wody w zbiornikach wyrównawczych [cm],  
- historia cykli pracy odżelaziaczy i napowietrzacza.  
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- Częstotliwość pomiaru sygnałów nie rzadziej niż 1 minuta. Aktualizacja wyświetlanych sygnałów nie 
rzadziej niż co 5 minut, z możliwością częstszego ręcznego wymuszenia odświeżenia. System musi 
wyświetlać komunikaty ostrzegawcze graficzne i dźwiękowe emitowane na komputerze w siedzibie 
zarządzającego siecią sygnałów, których wartość dopuszczalna została przekroczona (awaria/alarmy). 
Powinny one wyświetlać się na jaskrawy kolor (np. czerwony), a na ekranie powinna migać ogólna ikona o 
alarmie powiadamiająca o konieczności interwencji przez pracowników obsługi oraz powinien być 
emitowany sygnał dźwiękowy. System powinien mieć możliwość kwalifikacji jako alarmu nadmiernych 
wartości zliczanych w czasie np. 5 pomp pracuje jednocześnie powyżej 10 min, dobowe zużycie wody 
wyższe od zadanej wartości.  
 
- System musi zapewniać powiadamianie SMS o awariach i przekroczeniach wybranych wartości na co 
najmniej 3 numery telefonów komórkowych.  
 
- System wizualizacji powinien być wyświetlany i obsługiwany na zestawie komputerowym zainstalowanym 
 w siedzibie zarządzającego siecią. Zdalny podgląd za pośrednictwem sieci Internet musi być dostępny 
jednocześnie dla co najmniej trzech użytkowników z dowolnego miejsca i udostępniać wizualizację tych 
samych sygnałów, co komputer w siedzibie zarządzającego siecią.  
 
- Instalacja alarmowa musi chronić wszystkie pomieszczenia budynku, włazy do szachtów studziennych  
i wodomierzowych oraz zbiorników wyrównawczych Centrala alarmowa musi współpracować z systemem 
wizualizacji pracy obiektu. Zalecany jest montaż odrębnych czujników dla instalacji alarmowej i odrębnych 
dla systemu wizualizacji pracy obiektu. 

Roboty budowlane muszą być wykonywane na czynnym ujęciu wody w związku  z tym roboty muszą być 
zaplanowane tak aby nie dochodziło do długoterminowych przerw w dostawie wody a chwilowe przerwy 
muszą być uzgadniane wcześniej z zarządcą sieci w celu powiadomienia mieszkańców.  Ciągłość 
świadczenia usług musi być zachowana w systemie 24 h/dobę. W przypadku przerwy w dostawie wody 
trwającej powyżej 12 h Wykonawca zobowiązany będzie  w ciągu 1,5 h postawić zastępcze źródła wody w 
ilości dostosowanej do potrzeb i uzgodnionej przez zarządcę sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wody 
wodociągowej. W przypadku skażenia wody bakteriami z winy wykonawcy ponosi on pełne koszty związane 
z doprowadzeniem całego ujęcia i sieci do stanu zgodnego z przepisami.  

Zadaniem wykonawcy jest także przygotowanie i przekazaniem zamawiającemu odpowiednich  zgłoszeń  
i zawiadomień związanych z rozpoczęciem i zakończeniem prac i uzyskaniem pozwolenie na użytkowanie 
do instytucji tj. Sanepid, Nadzór Budowlany, UDT wraz z poniesieniem kosztów wykonania wszelkich 
niezbędnych badań (wody), wymaganych dokumentacji odbiorowych powykonawczych, geodezyjnych itp. 
w tym wykonanie niezbędnego oznakowania ewakuacyjnego i p.poż obiektu wraz z wykonaniem instrukcji 
bezpieczeństwa i niezbędnym wyposażeniem. 

Wykonawca przygotuje także instrukcję użytkowania i eksploatacji instalacji i urządzeń w tym sporządzi 
odrębny wykaz urządzeń wymagających okresowej konserwacji wraz podaniem częstotliwości konserwacji 
oraz przeszkoli personel wskazany przez Zarządcę sieci z zakresu obsługi zamontowanych urządzeń. 

Zadanie 3   „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi 
                  i Parkowej w miejscowości Biecz ” 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa sieci wodociągowej w  ulicy Kazimierz Wielkiego, 
Królowej Jadwigi i Parkowej w miejscowości Biecz o szacunkowej długości ok 1300 m. Inwestycja 
planowana jest na działkach 954, 985, 897, 1028, 1030, 1033, 1034, 1037, 1038, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1072/1, 1073, 1074/1, 2345/1. Inwestycja będzie 
realizowana od skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Tysiąclecia wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, 
Parkowej do planowanej hydroforni na działce o nr ewid. 954. Hydrofornia projektowana w ramach cz. III 
zadania nr 5. 

 
Dla części II „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości 
Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
 
Zadanie 4   „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości Biecz” 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz – ul. Podwale 
boczna. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 250 
m w ramach której niezbędne jest wykonanie przejścia pod ciekiem wodnym. Inwestycja planowana jest 
na działkach: 452/2, 453/2, 655, 777/1, 780/1, 781/4, 781/6, 781/7, 781/12. Kanalizacja sanitarna zostanie 
włączona do istniejącej sieci w  ul. Podwale. 

 
 
Dla Części III „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” 
w miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 

 
Zadanie 5 „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz  hydrofornią na osiedlu „Słoneczne 
Wzgórze” w miejscowości Biecz o szacunkowej długości 1460 m. Inwestycja będzie realizowana na 
działkach 939/16, 944, 954 a projektowana hydrofornia na działce 954. 
 
Zadanie 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w miejscowości Biecz” 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz na 
niezurbanizowanym projektowanym terenie przeznaczonym na  os. Słoneczne Wzgórze. W ramach zadania 
zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1650 m. Inwestycja planowana 
jest na działkach: 939/16, 939/21, 939/44, 939/45, 939/48, 939/50, 940, 944, 945, 974, 985, 1038. 
Kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci w dwóch miejscach: tj w ul. Słonecznej na 
działce nr ewid 985 i w okolicy ul. Królowej Jadwigi na działce o nr ewid. 1038. 

Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej 
wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu 
wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeżeli będą wymagane prawem). 
Wykonanie wszystkich robót budowlanych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentacje projektową, 
warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą umową.  

Programy Funkcjonalno-Użytkowe (PFU) opracowane odrębne dla każdego zadania stanowiące zał. nr 7 
do niniejszej SWZ, służą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 
prawidłowego przygotowania oferty. PFU określają rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania 
budowy kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej i ujęcia wody. Zamawiający udostępnia Wykonawcom 
będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty. Wykonawca winien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, 
opinie itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót.  

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

- Wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz 
robót tymczasowych i innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak 
bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania. 

- Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska przepisami bhp i p.poż 
oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, 
zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.  

- Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. 
zm.) 

 - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 
nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą 
prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym 
w opisie przedmiotu zamówienia oraz Programach Funkcjonalno-Użytkowych).  
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- Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty 
 i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie.  

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 
materiałów. 

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych 
materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę 
charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

- Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie  do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 50% wartości umownej. Kopię dokumentu  przedstawi Wykonawca którego oferta zostanie 
wybrana przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia 
w całym okresie realizacji prac. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca 
niezwłocznie przedstawi jej prolongatę. 

- Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

Nazwy i kody CPV stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
Kody główne  
45000000-7 Roboty budowlane  
Kody dodatkowe:  
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45000000-7  Roboty budowlane  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
odprowadzania ścieków  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

DZIAŁ VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 18 miesięcy od podpisania 
umowy, z zastrzeżeniem iż: 
 
Część I  
Zadanie 1 
3 miesiące od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 2 miesiące od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 1 miesiąca od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
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Zadanie 2 
18 miesięcy od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 13 miesięcy od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

Zadanie 3 
18 miesięcy od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 13 miesięcy od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 
Część II  
Zadanie 4 
7 miesiące od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 1 miesiąca od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 
Część III 
Zadanie 5 
18 miesięcy od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 5  miesięcy od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 13 miesięcy od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 
Zadanie 6 
18 miesięcy od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 5  miesięcy od daty zawarcia umowy 
- wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

         2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 13 miesięcy od uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 
 
DZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

 1)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

 2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 

 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
   Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 
 

d) zdolności technicznej lub zawodowej; 



  
   10 

    SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
GMINA BIECZ 

 

Dla części I : 
Zamawiający uzna warunek za 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: 

- co najmniej 1 roboty polegającej na budowie rozbudowie lub przebudowie stację uzdatniania 

wody o wydajności co najmniej Qśrd=180 m3 /d i wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 zł brutto wraz 
załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie przy czym 
dowodami o których mowa są referencje bądź inne odpowiednie dokumenty wystawione przez podmiot na 
rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli  wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty, 

- co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 2,0 
km i wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz załączeniem dowodów określających czy ta robota 
budowlana została wykonana należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli  
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne 
odpowiednie dokumenty, 

 
- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający doświadczenie w projektowaniu co najmniej 
2 obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego;  

- dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego;  

- dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeśli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała 
łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 
 
Dla części II : 
Zamawiający uzna warunek za 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: 

-  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 
jednostkowej równej lub większej niż 70 000,00 zł brutto, 

 
- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający doświadczenie w projektowaniu co najmniej 
2 obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  

- dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego;  
 
Dla części III : 
Zamawiający uzna warunek za 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: 

-  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o 
wartości jednostkowej równej lub większej niż 700 000,00 zł brutto,  

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający doświadczenie w projektowaniu co najmniej 
2 obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- dysponuje osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego;  

- dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeśli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała 
łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 
 
UWAGA! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa                                                    
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz.831) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza sie)ę równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków dla każdej części  metodą „spełnia/nie 
spełnia” na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), 
wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie również  
uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), 
chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do 
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stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako 
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

4. 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 lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.  

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.  

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 
ten nie ponosi winy.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

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

 
 
DZIAŁ VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I 
OŚWIADCZENIA 
 

1.  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

1.1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warun-
ków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.  

1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wy-
kluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, dotyczące tych podmiotów. 

1.5. Oświadczenie o którym mowa w VII.5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa VII.8 SWZ składa się 
wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub pod-
pisem osobistym. 

1.4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomoc-
nictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w postaci papierowej Do-
puszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność 
z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 
składane na wezwanie Zamawiającego: 

2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyzna-
czonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków do-
wodowych: 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upły-

wem składania ofert, 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,  

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze-
gólności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami bu-
dowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświad-
czenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi oso-
bami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

3.  Forma składania dokumentów: 

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

3.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 
nr 2 do SWZ składa się, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

3.3. Oświadczenie o którym mowa w VII.5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa VII.8 SWZ składa się 
wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

3.4. Wykaz robót – załącznik nr 4 do SWZ oraz wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ składa się, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3.5.  Dowody ( o których mowa w pkt. 2.1.1 lit a) określające, czy 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 należy złożyć w 
postaci: 

- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonane, 
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- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 
które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również 
notariusz. 

3.6. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowanie ma Rozporządzenie 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 

3.7. Sposób komunikacji z Zamawiającym został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

DZIAŁ IX.  OSOBY UPRAWNIONE  DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
- w zakresie merytorycznym: 
Jacek Mazur - tel. 013/ 44-06-840 
- w zakresie zamówień publicznych: 
Magdalena Lenard, Monika Kiczura – Wójcik tel. 013/ 44-06-848  
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.  
 

DZIAŁ X. INFORMACJE 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej:  
https://www.platformazakupowa.pl/pn/biecz 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod 
„NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 

3. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykorzystanie Platformy jako środka komunikacji, 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-
mail: zamowienia@biecz.pl  - nie dotyczy składania ofert. 

4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za 
wiążący.  

6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
pobrania dokumentacji, 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 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. 

8. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
wczytania do Platformy. 

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą) 
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przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij 
wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” 
po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

10. Zalecenia Zamawiającego odnośnie formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  
- dla dokumentów z rozszerzeniem .pdf zaleca się podpis w formacie PadES,  
- dla dokumentów z rozszerzeniem innym niż .pdf zaleca się podpis w formacie XadES  

11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami 
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w 
formacie .pdf.  

12. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako 
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz 
Rozporządzeniu 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. 

 
 
DZIAŁ XI.  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 

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu porozumiewania się z wykonawcami ponad opisany w 
niniejszej SWZ, w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.  
 
DZIAŁ XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

DZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  do dnia 2.06.2022 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga pisemnych oświadczeń wykonawców w zakresie 
wyrażenia zgody bądź odmowy wyrażenia zgody  na przedłużenie okresu ważności ofert. 
 
 

DZIAŁ XIV.  OFERTY WSPÓLNE 

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich                              wy-
konawców występujących wspólnie. 
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3. Wykonawcy występujący wspólnie (np. jako konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika                   (li-
dera, pełnomocnika) do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego                          za-
mówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.  
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania ! 
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem  (liderem, peł-
nomocnikiem konsorcjum). 
5.  Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu 
„np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie 
tylko pełnomocnika konsorcjum. 
 
DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ 
ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zama-
wiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami nie-
zbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. 
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ  oraz obowiązku przedłużenia ter-
minu składania  ofert. 
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 

DZIAŁ XVI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przy czym za ważną ofertę                  
zostanie uznany również skan oferty w wersji papierowej przekształcony do postaci elektronicznej,                  
podpisany następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym, osobistym, chyba że                         
z informacji zawartych w graficznym odwzorowaniu podpisu umieszczonym na dokumencie elektronicz-
nym wynikać będzie okoliczność złożenia podpisu w celu potwierdzenia dokumentu za   zgodność z ory-
ginałem. 

  Dopuszczenie powyższej możliwości złożenia oferty uwzględnia stanowisko wyrażone w piśmie Urzędu     
Zamówień Publicznych dostępne na stronie internetowej: 

  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-pu-
bliczne 
Informacje dotyczące podpisu osobistego znajdują się pod linkiem:  
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty”  
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca 
złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazaku-
powa.pl/strona/1-regulaminoraz 

  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego - załącznik  do niniejszej SWZ, która winna 
być wypełniona i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ na 
formularzu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku 
obcym. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty określone w dziale VIII SWZ. 
 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę, 

10. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których mowa wyżej, 
11. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
UWAGA! 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w od-
rębnym pliku na Platformie za  pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu przezna-
czonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

 

DZIAŁ XVII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w „Instrukcji dla Wykonawców”  dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 
 

DZIAŁ XVIII.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 4.05.2022 r. do godz. 
12:00 

2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy,  w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty.  
4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, zostanie 

odrzucona zgodnie z Art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2022 r. o godz. 12:05 za pośrednictwem Platformy Przetargowej 

poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na Platformie  
informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
DZIAŁ XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1.  Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
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2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (dla wybranej 
części)  łącznej kwoty brutto, stawki podatku VAT za realizację całego zamówienia wraz z podaniem 
kwot brutto na poszczególne  zadania i etapy. 

3. Przygotowując ofertę, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia.  
W cenie oferty należy ująć wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ wraz                                
z załącznikami do SWZ oraz wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, uwzględniając przy tym obowiązujące normy, przepisy prawa, 
zasady wiedzy  i sztuki budowlanej. Uznaje się, iż Wykonawca określając cenę wziął pod uwagę 
wszystkie koszty jakie są niezbędne dla pełnej realizacji zamówienia, uwzględniając przy tym 
obowiązujące normy, przepisy prawa, zasady wiedzy i sztuki budowlanej. Jeżeli wykonawca pominie lub 
nie uwzględni w swojej kalkulacji  jakąkolwiek czynność lub roboty, których wykonanie jest objęte 
zamówieniem lub też jest konieczne do jego prawidłowego ukończenia, to będzie zobowiązany wykonać 
te czynności lub roboty bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Do kalkulacji oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania 

ofert. 
 
 
DZIAŁ XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I 
SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert jednakowe 
dla wszystkich części tj: 
1) CENA (C) – waga 60 %  sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia 
- maksymalna ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia: 
                              Cena oferty  
                       najkorzystniejszej 
Cena oferty badanej   -------------------------------------  x  100 x 60 % 
    Cena oferty badanej 
 
2) kryterium okres gwarancji (G) – waga 40 %  sposób oceny: oferta spełniająca                                       w 
najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia:  
 
 
 
                                         Okres gwarancji 
                                           badanej oferty 
Okres gwarancji  = ----------------------------------   x 100 x 40%  

     Najwyższy okres gwarancji  
                spośród ofert 
                       

 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot 
zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych 
miesiącach. 
 
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie: 36 miesięcy,  
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 60 miesięcy. 
  

2. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma 
maksymalną ilość punktów  100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 
Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 
   PO = (C + G) 
gdzie: 
                      PO = punktacja ogólna, 



  
   19 

    SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
GMINA BIECZ 

 

C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cena 
G  = ilość punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji 
 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska 
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 
DZIAŁ XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w  art. 308  
ust. 2 ustawy  Pzp.  z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu 
zgodnie z art. 308 ust. 3 . 
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przed podpisaniem umowy winni przedłożyć dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  wynika z dokumentów 
załączonych do oferty. 
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w  
istotnych  postanowieniach umowy.   
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), przed podpisaniem umowy 
Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia. 
7. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 
Izbę  wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
                   

DZIAŁ XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Od Wykonawcy, którego oferta ( dla danej części) 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. Zabezpie-
czenie 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 zo-
bowiązanie 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 nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane świadczenia.  

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ust 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przed-
miotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wyko-
nane; 
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- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi 
(wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany przed podpisaniem umowy z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy, nr sprawy ………………”. 

8. 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 podpi-
sania. 

9. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający 
określi inny termin w dokumentach zamówienia. 

10. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zama-
wiającego przed podpisaniem umowy. 

11.  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 za-
bezpieczenia na kolejne okresy. 

12.  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. 

13.  Wypłata, o której mowa w pkt 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

14.  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwa-
ranta 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, począw-
szy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty za-
mawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przy-
padku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty za-
mawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 11 i 13 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 XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI  UMOWY  

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej ,,umowami" stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej. 

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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6. Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) a w szczególności wysokości 
kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, dopuszczalne zmiany 
postanowień umowy, określenie warunków tych zmian oraz warunki płatności zawierają istotne 
postanowienia  umowy (dla każdej części),  stanowiące zał. nr 6 do SWZ. 

 

DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. 
 

DZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz po-
niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysłu-
gują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. 

2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust. 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
DZIAŁ XXVI.   ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamówienie zostało podzielone na trzy części. 

Część I „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biecz - zadania 1-3 ” w 
systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zadanie 1 
„Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Podwale w miejscowości Biecz ”  
Zadanie 2 
„Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci  
wodociągowej w miejscowości Biecz” 
Zadanie 3 
„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Parkowej w 
miejscowości Biecz ” 
 
Część II „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości Biecz” 
w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zadanie 4 
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowości Biecz” 
 
Część III „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne  

Wzgórze” w miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
 

Zadanie 5 
„Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” 
Zadanie 6 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w miejscowości Biecz” 
 

DZIAŁ XXVII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95  

Etap I – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - Z uwagi na przedmiot zamówienia 
Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

Etap II - Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga, aby Wykonawca 
lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę 
do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace 
związane z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo 
określonych w dokumentacji technicznej, 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 2019 r. poz. 
1040, 1043 i 1495).  
Szczegóły zostały określone w istotnych postanowieniach umowy (dla każdej części) (załącznik nr 6 do 
SWZ). 
 
DZIAŁ XXVIII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
 

DZIAŁ XXIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1pkt. 7 i 8 Pzp.  
 

 

DZIAŁ XXX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

DZIAŁ XXXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

DZIAŁ XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
DZIAŁ XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW                                             
W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
  
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie żąda 
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  
 
DZIAŁ XXXIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 
PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE 
ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 
 
1.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
określone zostały w istotnych postanowieniach umowy (odrębnie dla każdej części), które stanowią zał. 
nr 6 do SWZ. 

 
2.  Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi 

na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
zamawiającemu, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy (odrębnie dla każdej części), 
stanowiącej zał. nr 6 do SWZ. 



  
   23 

    SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
GMINA BIECZ 

 

 

DZIAŁ XXXV.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ reprezentowana przez 
Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl, 
b)  Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem telefonu pod nr 13 4406819 lub poczty elektronicznej na adres: 
iodo@biecz.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, 
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego. 
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy, inne podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych; 
e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz 
organizacji międzynarodowej; 
f) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów 
ustawy Pzp (zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 4 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami 
przechowywany jest 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) oraz 
nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem 
prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały 
będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum 
państwowego; 
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 
Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Burmistrzowi Biecza; 
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
i) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
j) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz e RODO. 
_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

DZIAŁ XXXV.   INNE 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 

DZIAŁ XXXVI. Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Załącznik nr 4 – Wykaz robót 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób 
Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy (dla każdej części) 
Załącznik nr 7 – Programy funkcjonalno - użytkowe 
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