
 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

Numer sprawy: ZP.271.2.2022.AWE 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 
 

„Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną 

i zagospodarowaniem terenu” (II postępowanie) 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Myślibórz 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz 

godziny pracy Zamawiającego: 

od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15 

 

 

 

 

           ZATWIERDZAM 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Myślibórz, styczeń 2022 r.  

 



 

2 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Myślibórz 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz 

NIP 597-161-16-31 

REGON 210966970 

Tel.: +48 95 747 20 61 

Fax.: +48 95 747 33 63 

Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz 

Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl 

 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”). 

 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 TRYB  

 

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: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

zwanej dalej "ustawą pzp".  

 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Remont i 

przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”  

(II postępowanie) 

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz 

przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu, opisane w dokumentacji projektowej załączonej do 

niniejszego postępowania (przedmiotowy teren jest objęty ochroną konserwatorską). 

3. Zadanie realizowane w zakresie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oraz 

zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i  

poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych” nr 
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RPZP.09.03.00-32-0041/19-00 z dnia 26.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

4. Zakres prac obejmuje m. in.: 

a. Branża architektura i konstrukcja 

− usunięcie wybranych istniejących elementów małej architektury w sposób umożliwiający ich 

powtórne wykorzystanie i przeniesienie po uprzednim zabezpieczeniu, w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego (w tym m.in.: fontanna, kosze na śmieci, ławki, lampy, tablice), 

− montaż elementów małej architektury (fontanna w nawierzchni posadzki rynku, przeniesienie 

dwóch istniejących pomników, ławki, stałe kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice 

informacyjne, 3 maszty, gazony z ławkami, gazony mobilne, tymczasowy podest sceniczny, 

poidełko, słupki ochronne). 

b. Branża drogowa 

− usunięcie warstwy asfaltu z istniejącej historycznej nawierzchni z kamieni naturalnych 

(destrukt asfaltowy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego),                 

− nawierzchnie brukowe odkryte, 

− budowa nowej nawierzchni z przywróceniem dawnej funkcji rynku z utwardzonym 

centralnym placem - nawierzchnie kamienne (płyta rynku i chodniki), 

− wykonanie nawierzchni mineralnych. 

c. Branża dendrologiczna 

− usunięcie zieleni wraz z jej zabezpieczeniem do ponownego nasadzenia i przeniesienie  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

− nasadzenia zieleni (m.in.: trawy, drzewa, krzewy, kwiaty). 

d. Branża sanitarna 

− instalacje wodociągowe, 

− przyłącza wodociągowe, 

− instalacje kanalizacji sanitarnej, 

− przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

− instalacje kanalizacji deszczowej, 

− przyłącza kanalizacji deszczowej, 

− instalacje sanitarne dla technologii fontann, 

− system automatycznego podlewania wraz ze zbiornikami retencyjnymi. 

e. Branża elektryczna 

− instalacje oświetlenia podstawowego, 

− instalacje oświetlenia dekoracyjnego, 

− zasilanie zestawów gniazd, 

− instalacje zasilania pomieszczenia technicznego i technologii fontanny, 

− zasilanie urządzeń instalacji nawodnienia, 

− instalacje zasilania szaletu miejskiego, 

− instalacje zasilania routera WI-FI, 

− instalacje teletechniczne, 

− likwidacja kolizji elektroenergetycznych, z siecią oświetlenia drogowego, z siecią 

teletechniczną 

5. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar stanowi 

wyłączenie materiał pomocniczy do wykonania wyceny. 

6. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego 

Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest 

dokumentacja projektowa, STWiOR oraz tabela elementów ceny ryczałtowej (TECR). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej 

zgodnie z zasadami  określonymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, zawierająca informacje na 

temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy  
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z Unii Europejskiej. Dokumenty i wzory dostępne pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-

projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-

stycznia-2018-r. 

8. Wykonawca zobligowany jest do pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego 

jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych  

z realizacją zamówienia.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

11. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni od podpisania umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy 

harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej, HRF) w ujęciu miesięcznym w celu zaopiniowania. 

Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w terminie 5 dni kalendarzowych 

od daty przedłożenia. HRF powinien być aktualizowany zgodnie z odbieranymi robotami 

(przerobem). W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy HRF a rzeczywistym terminem 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia 

Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

aktualizację harmonogramu w tym zakresie, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany  

i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu i utylizacji odpadów i materiałów powstałych 

w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego 

wykorzystania, które są własnością Zamawiającego (m.in. zieleń do przesadzenia, fontanna, 

maszty, ławki, kosze na śmieci, materiały z rozbiórki ciągów pieszych i z nawierzchni 

asfaltowych). Wykonawca na koszt własny złoży na palecie, zabezpieczy i odwiezie we wskazane 

przez Zamawiającego miejsce odpady/materiały nadające się do ponownego wykorzystania. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce 

składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy. 

14. Fontanna – rozebrać ręcznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z ponumerowaniem 

wszystkich elementów i ich zabezpieczeniem do ponownego montażu. 

15.  Ustala się, iż ostateczny wybór materiałów (nadających się do ponownego wykorzystania) nastąpi 

na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym. 

16. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu i weryfikacji 

drzewostanu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew podczas realizacji robót przy inwestycji. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem 

ruchu pieszych do budynków i dojazdu pojazdów do posesji. 

19. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem 

informację o zmianie organizacji ruchu. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia placu budowy w sposób bezpieczny i estetyczny 

(ogrodzenie pełne). 

21. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót. 

22. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wykonanie pomiarów geodezyjnych 

(wytyczenie oraz pomiar powykonawczy). 

23. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego 

przeznaczeniem. 

http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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24.  Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy. 

Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie  media niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz zaplecze budowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego 

jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych  

z realizacją zamówienia. 

26. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SWZ, specyfikacją techniczną, winien 

być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót  

i musi zapewniać wysoką jakość robót. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy. 

28. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych 

przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.  

29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 

pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.  

30. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia 

wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie 

przewidzianym przez kodeks cywilny. 

31. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie 

porządku na terenie budowy. 

32. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SWZ przykładów nazw własnych produktów bądź 

producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter 

wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania 

równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne 

wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty 

ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli 

zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian 

projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie  

do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny  

i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania 

również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów  

i organów administracyjnych. 

33. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie 

z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

34. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać 

normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – 

wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani  

są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych  

i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, 

odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 

35. W przypadku, gdy wykonawca zamierza zorganizować zaplecze budowy na terenie 

niezabudowanym będącym własnością Gminy Myślibórz, musi uwzględnić w kalkulacji ceny 

oferty koszty z tym związane zgodnie z Zarządzeniem Nr BR.0050.167.2020.GN Burmistrza 

Myśliborza z dnia 30.11.2020r. 

36. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
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1) 45000000-7 Roboty budowlane  

2) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

3) 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

37. Wymagania zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, związane 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 wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy. 

38. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności związane z realizacją 

zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, tj.: 

a) pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia  

na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

39. Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 

1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, 

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

40. „Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie 12 miesięcy od 

dnia zakończenia zadania, rozumianego jako podpisane protokołu odbioru końcowego”. 

 

VI. TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz 

nie dłużej niż do 30.11.2022 roku.  

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści umowy stanowią załącznik nr 9 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjatków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie 
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podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz 

5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego 

z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl 

i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, 

w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. 

zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) 

odbywa się elektronicznie za  pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl  

i  formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 

7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej 

przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia 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 (Dz. U z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający 

rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 

8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących 

minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66  

i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge 

ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.  

9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji. 

10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf, 

.png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .7zip, .xades, .tar, .7z 

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

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl 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.  

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, 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. 

13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 



 

8 

 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

IX. 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 USTAWY PZP 

 

Nie dotyczy. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Anna 

Wesołowska. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 2 marca 2022 roku przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1 niniejszego rozdziału, zamawiający przed upływem tego terminu 

zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji 

elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez wykonawcę, jest Platform 

Zakupowa Gminy Myślibórz dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez 

Wykonawców jest bezpłatne. 

4. Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin platformazakupowa.pl zwanym dalej 

„regulaminem”, dostępnym na stronie głównej platformy. 

5. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej 

platformazakupowa.pl za pośrednictwem Formularza Ofertowego dostępnego na stronie 

dotyczącej prowadzonego postępowania. 

6.  Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się  

z jej treścią do terminu otwarcia ofert. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku  niż 

dopuszczony w niniejszym SWZ, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
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ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona  

w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą 

prawną utajnienia), w miejscu do tego wskazanym w formularzu platformy zakupowej. 

10. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących 

ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za 

pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

12. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek Wykonawcy są zaszyfrowane, nie można ich edytować. 

Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, 

jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

13. Na ofertę składają się: 

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: 

a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ; 

b) Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR) – zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SWZ; 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem  

Nr 2 do SWZ; 

d) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - zgodnie  

z załącznikiem Nr 3 do SWZ; 

e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem  

Nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy); 

h) Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

2) Dokumenty składane tylko przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ;  

b) Wykaz 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ; 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
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robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ; 

14. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

15. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą być podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e. 

16. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 

17. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonym podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 

do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

nie może być uwierzytelniona poprzez upełnomocnionego. 

18. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym 

imieniu, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe  

i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

5. Przed podpisaniem umowy  wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 

przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej: 
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1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu umowy, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz do dnia 1 lutego 2022 roku do godziny 10:00. 

O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania przez zamawiającego oferty na 

Platformie Zakupowej, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2022 roku o godzinie 10:15 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz. 

3. Otwarcie następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zmawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz lub jeżeli z powodu awarii nie będzie 

to możliwe, wówczas zamawiający zamieści informację o zmianie terminu otwarcia ofert na 

https://bip.mysliborz.pl/. 

6. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz, informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców z zastrzeżeniem art. 110  

ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na 

okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres 

wykluczenia: 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawa wykluczenia. 

 

 

XVII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez 

zamawiającego warunki udziału w postepowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o 

którym mowa w rozdziale XVIII SWZ. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o 

którym mowa w rozdziale XVIII SWZ. 

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o 

którym mowa w rozdziale XVIII SWZ. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) 

z należytą starannością: co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i 

zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i 

miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, rozbudowę: dróg, placu wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej o wartości 

minimum 1 000 000,00 zł brutto każda. 

b) warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  
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a. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

(Dz.U.2019.0.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach 

członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.) – w zakresie umożliwiającym 

pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 

posiadającym co najmniej 2-letnią praktykę zawodową. 

b. Kierownikiem Robót Drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 

państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),oraz Konfederacji Szwajcarskiej  

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) –  

w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót drogowych w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót drogowych 

(liczone od daty wydania uprawnień). 

c. Kierownikiem Robót Sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane  

w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej  

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) –  

w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – w zakresie umożliwiającym 

pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia, posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  

w sprawowaniu kierownika robót (liczone od daty wydania uprawnień). 

d. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
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obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych 

państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej  

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) –  

w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe w sprawowaniu kierownika robót (liczone od daty wydania 

uprawnień). 

e. Kierownikiem Robót Telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE,  

w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika 

robót telekomunikacyjnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 

posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w sprawowaniu 

kierownika robót (liczone od daty wydania uprawnień). 

f. Technologiem konserwatora – osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami 

w zakresie konserwacji i restauracji zabytków, spełniającą wymagania zgodnie z art. 

37a, w związku z art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie 

robót konserwatorskich. 

g. Specjalistą do spraw zieleni – osobą, która będzie kierownikiem prac związanych  

z zielenią, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu, 

kształtowanie i ochrona krajobrazu, leśnictwo lub ogrodnictwo, posiadającym co 

najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zagospodarowania terenów 

zieleni. 

c) Zamawiający (działając zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy PZP) wymaga przy realizacji 

zamówienia minimum 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba winna być zatrudniona 

na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego 

dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ 

zajmujący się realizacja zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych 

przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wskazana osoba ma być zatrudniona od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, dlatego: 

a. w ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny;  

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 
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• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

b. w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa  

w punkcie 4 lit. c): 

• oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego 

w punkcie 4 lit. c) w związku z treścią art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, powinno 

zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia określonej  

w punkcie 4 lit. c) grupy osób w liczbie wymaganej przez zamawiającego, podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.  

c. dopuszcza się zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem 

wymagań określonych w punkcie 4 lit. c). W przypadku wypowiedzenia lub 

rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia 

wykonawcy zobowiązany jest powiadomić pisemnie zmawiającego o tym fakcie  

w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

d. wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o którym mowa w punkcie  

4 lit. c) jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną na podstawie punktu 4 lit. c) i  

w terminie do 21 dni przedłożyć oświadczenie zgodnie z  opisem zawartym w punkcie 

4 lit c) ppkt b..  

3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców 

o których mowa w rozdziale XVIII SWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności 

są wymagane. 

6. 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

wykonawcy zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale XVIII 

ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu 

udostępniającego wykonawcy zasoby należy złożyć zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ. 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

rozdziału, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywania zamówienia; 
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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.   

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 4 SWZ, a także  

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 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. 

11. 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. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu określone w rozdziale XVII ust. 2 SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy 

wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w rozdziale XVII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ 

winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. 

13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 4 SWZ, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik 

Nr 1 do SWZ) składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczące robót 

budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy.  

 

XVIII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - JEŻELI 

DOTYCZY 

 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania – zgodnie z załącznikiem  

Nr 2 do SWZ; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 

do SWZ; 

2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

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

dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  275), z innym wykonawcą, który złożył 
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odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub wniosku  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ; 

 

2) Wykaz 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ; 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno 

wspólne ww. oświadczenie. 

 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ; 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno 

wspólne ww. oświadczenie. 

 

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 

dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które                                

w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej.  

6.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,  

o którym mowa  w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają w  szczególności  

przepisy rozporządzenia  Ministra  Rozwoju Pracy  i  Technologii z  dnia 23  grudnia  2020  r.   

w  sprawie podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  

jakich  może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 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. 
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XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia i dołączonej do oferty Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR) sporządzonej 

wg załącznika nr 1A do SWZ, a następnie wpisana do formularza oferty, sporządzonego  

wg załącznika nr 1 do SWZ. Załącznik TECR musi obowiązkowo zostać dołączony do oferty 

pod rygorem jej odrzucenia. 

2. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie koszty pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy. 

4. Ceny jednostkowe (bez VAT) zawarte w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi 

wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Tabelą Elementów 

Ceny Ryczałtowej, w tym m.in. upusty, rabaty. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 

6. Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania  kryterium  ceny  lub  

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania    

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

 

 

1) CENA  (C) – waga kryterium 60% 

 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

 

    oferta z najniższą ceną brutto 

 C =  ---------------------------------------------------- x 60 pkt 

   cena brutto oferty ocenianej 

 

 

2) OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI (RG) – waga kryterium 40%  
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Zamawiający wymaga minimalnego 24 miesięcznego okresu udzielonej rękojmi za wady oraz 

gwarancji jakości. Dodatkowy okres będzie premiowany wg poniższych zasad: 

Sposób przyznania punktów w kryterium „okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości”:  

 

   RG – RG min 

RG = -----------------------------------------------x 40 pkt  

   RG max – RG min 

 

RG – okres rękojmi w ofercie ocenianej, lecz nie więcej niż 36 miesięcy. 

RG min – minimalny okres rękojmi: 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót bez wad i usterek. 

RG max – maksymalnie oceniana liczba miesięcy okresu rękojmi – 36 miesięcy. 

 

Minimalny okres rękojmi i gwarancji jakości: 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca, który poda taki termin otrzyma 0 punktów 

w kryterium „Okres rękojmi oraz gwarancji jakości”. Maksymalny okres rękojmi i gwarancji 

jakości: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego umowy. Jeżeli 

wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny 

ofert w kryterium „Okres rękojmi oraz gwarancji jakości” zostanie mu policzony okres 36 

miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego. 

 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów (C+RG). 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym  

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem  art. 223 ust. 2 

ustawy pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XX ust. 6 pkt 3 SWZ, zamawiający wyznacza 

wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
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wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 

części składowych. 

9. Wyjaśnienia, o których mowa w rozdziale XX ust. 8 SWZ mogą dotyczyć w szczególności:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207) lub przepisów odrębnych 

właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

11. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach przed podpisaniem umowy: 

1)  Pieniądzu. 

2)  Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 

3)  Gwarancjach bankowych. 

4)  Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5)  Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.450 ust. 2 ustawy pzp. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: 34 8355 0009 0070 0708 2000 0003. 
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6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 3 lata, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 3 lata, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. 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. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

13. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

15. Kwota, o której mowa w ust 14 niniejszego rozdziału jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

16. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniądz, w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania 

zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na 

przedłużony okres obowiązywania umowy. 

17. Dokument, o którym mowa w ust. 16 niniejszego rozdziału powinien być przedłożony 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 

ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania  

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie. 

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia uprawnień oraz 

aktualnych Izb przynależności zawodowej Kierownika Budowy.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XXIII. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców – załącznik nr 1 do SWZ 

 

XXIV. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie 

oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz 

z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy 

wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty.  

4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu 

umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu 

terminu na ich wniesienie.  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:  
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1) administratorem i również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób 

fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Myślibórz oraz spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Open Nexus z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy 

ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335959, REGON: 301196705, NIP: 

7792363577, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Myślibórz prowadzi 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Myślibórz pod adresem e-mail: 

iod.umig@mysliborz.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy 

dofinansowania (jeżeli dotyczy); 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  

− przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli 

okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; 

− do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym  

w przepisach  

− o archiwizacji,  

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,  

z  uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od 

osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy 

wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych 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 RODO;  

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
mailto:iod.umig@mysliborz.pl
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

 

XXV. WIZJA LOKALNA 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz  sprawdzenia 

przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  

u zamawiającego. 

 

XXVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2.  Przedmiotowe zamówienie, z uwagi na opis przedmiotu zamówienia i postawione warunki 

udziału w postępowaniu, jest zamówieniem skierowanym do wykonawców z sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, w ocenie Zamawiającego, potrzeba skoordynowania 

działań różnych Wykonawców – co byłoby konieczne w przypadku podziału na części - 

zagrażałaby prawidłowej i terminowej realizacji całości zamówienia. Jeden wykonawca zapewni: 

niezakłóconą ciągłość robót budowlanych oraz spójne rozliczenie finansowe zadania. 

 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 Prawo zamówień publicznych. 

2.  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 Prawo zamówień publicznych 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu                                

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia 

zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  SWZ  na  stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału SWZ  wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  przepisy 

ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi   

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

-Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy 

pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.  

 

 

XXIX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załączniki do Specyfikacji  Warunków Zamówienia: 

1) Formularz Ofertowy 

1a) Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej 

2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy 
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5) Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

6) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

7) Wykaz wykonanych robót 

8) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

9) Projektowane postanowienia umowy 

10) Projekt budowlany podstawowy 

11) Projekt budowlany zamienny 

12) Projekt wykonawczy podstawowy 

13) Projekt wykonawczy zamienny 

14) Przedmiar robót 

15) STWiOR 

16) Uzgodnienia 

 

 


