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GMINA OLESZYCE 
  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
 

Nazwa zadania:  
Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach. 
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa i termomodernizacja budynku 
Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
w Oleszycach” w zakresie otrzymanego dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, 2021-08-06 nr 
01/2021/8103/PolskiLad. 
  
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, oparty na wymaganiach 
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp. W postępowaniu będą miały m.in. zastosowanie 
przepisy uPzp wskazane w dziale III. 

 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: BGP.271.11.2022 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
  
71220000-6_Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7_Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
45000000-7_Roboty budowlane  
45111220-6_Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45400000-1_Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0_Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3_Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9_Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne  

 
 

 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce – Andrzej Gryniewicz 

12.08.2022 r. 
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1. Informacje ogólne 
 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy uPzp oraz 

obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy. 
2. Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści swz lub specyfikacją. 
 

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

 
Gmina Oleszyce zwana dalej „Zamawiającym”  
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,  
NIP: 793-15-03-534 
REGON: 650 900 619 
tel.: 16 631 50 10, faks: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl 
Godziny pracy Urzędu Gminy Oleszyce:   
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@oleszyce.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego:  https://oleszyce.pl/ ; https://bip.oleszyce.pl/ 
 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce. 
 
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza link do postępowania na stronie internetowej 
Zamawiającego (BIP) 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 
  
Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdz. 13 SWZ. 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

2. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
12.08.2022 r. (Numer: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303941/01  oraz opublikowane:  
• od dnia 12.08.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, adres:   

https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 
4. Specyfikacja (SWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 
 
 
 

mailto:sekretariat@oleszyce.pl
https://oleszyce.pl/
https://bip.oleszyce.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
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4. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni 

Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach. 
 
Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach 
 
Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i realizacji zamierzenia budowlanego 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku usługowo-biurowego wraz z projektem 
zagospodarowania terenu.  
Zamówienie realizowane będzie w systemie tzw. „zaprojektuj i wybuduj” i ma na celu 
dostosowanie obiektu budowlanego do warunków technicznych i funkcjonalnych 
założonych przez program funkcjonalno użytkowy. 
 
W chwili obecnej budynek użytkowany jest w części obejmującej przychodnię lekarską natomiast 
pozostała część budynku jest nieużytkowana. W poziomie piwnic zlokalizowane są pomieszczenia 
magazynowe, komórki lokatorskie, kotłownia oraz pom. sanitarne. Poziom parteru zajmuje 
przychodnia rejonowa w Oleszycach – recepcja, gabinety, biura, szatnie, pomieszczenia sanitarne, 
socjalne oraz rehabilitacyjne. Część parteru zajmuje również Centrum Usług Wspólnych 
w Oleszycach z niezależnym wejściem od strony zachodniej. Segment wschodni budynku jest 
wyniesiony o 2 kondygnacje ponad parter. W poziomie I oraz II piętra, od strony wschodniej, 
znajduje się część mieszkalna z niezależnym wejściem oraz klatką schodową, natomiast pozostała 
część kondygnacji zajmuje przychodnia lekarska. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się 
poprzez żelbetowe klatki schodowe: pierwsza umiejscowiona w południowo – wschodnim rogu 
budynku oraz druga w środkowej jego części od strony południowej.  
Teren działki jest nieogrodzony, obsługa komunikacyjna zapewniona jest od stron południowej 
poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej. Od strony północnej (ul. Mickiewicza) oraz wschodniej 
dojście do budynku dla pieszych. Na terenie działki zlokalizowane są parkingi, ciągi pieszo – jezdne, 
zieleń niska urządzona z drzewostanem. 
 
Podstawowe parametry techniczne budynku.  
- Wysokość budynku do kalenicy: 12,44 m  
- Wymiary skrajne budynku:  
- Szerokość: 24,50 m  
- Długość: 37,10 m  
- Powierzchnia zabudowy: 618,57 m2  
- Kubatura: 5731,65 m3  
- Liczba kondygnacji: 4 i 2  
- Zestawienie powierzchni:  
- Piwnice: 367,35 m2  
- Parter: 488,29 m2  
- I piętro: 218,77 m2  
- II piętro: 215,74 m2  
razem: 1290,15 m2  
w tym pow. kom: 373,31 m2 
 
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji obejmuje:  
 
A. Przebudowa dachu w zakresie konstrukcji, pokrycia, obróbek blacharskich i orynnowania 
z dostosowaniem formy do założeń PFU,  
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B. Przebudowa kominów wentylacyjnych i spalinowych z dostosowaniem do układu 
funkcjonalnego budynku oraz formy dachu,  
C. Termomodernizacja budynku w zakresie elewacji budynku w systemie ETICS z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej nie spełniającej warunków technicznych,  
D. Przebudowa komunikacji dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację podjazdu 
zapewniającego dostęp jedynie do kondygnacji parteru i budowę szybu windowego 
zapewniającego dostęp do wszystkich kondygnacji budynku,  
E. Przebudowa stref wejściowych zewnętrznych w zakresie okładzin ścian przyległych, okładzin 
schodów i wyposażenia w barierki ochronne,  
F. Remont części wspólnych (klatek schodowych, korytarzy, sanitariatów ogólnodostępnych, 
pomieszczeń zapleczy socjalnych) w zakresie przebudowy okładzin posadzkowych, przebudowy 
okładzin ściennych oraz powłok malarskich,  
G. Przebudowa instalacji sanitarnych z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalno-
użytkowego oraz wymianą armatury sanitarnej dla części wspólnej,  
H. Przebudowa instalacji elektrycznych z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalno-
użytkowego oraz wymiana oświetlenia, gniazd i włączników,  
I. Dostosowanie budynku do wymagań przeciw pożarowych i ewakuacyjnych,  
J. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych z dostosowaniem do nowej formy zagospodarowania terenu 
projektowanego,  
K. Wymiana ok. 40% nawierzchni terenów utwardzonych,  
L. Przebudowa terenów zielonych z dostosowaniem do nowej formy zagospodarowania terenu 
projektowanego,  
 

Realizacja przedmiotu umowy, została podzielone na następujące etapy: 
1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej;  
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych 
wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. 
pozwalających na realizację celów opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą. 
 

W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca:  

− przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 
− zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialnos ci związanej z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, 
− udzieli gwarancji na roboty budowlane, 
− udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach okres lonych przez 

producenta. 
 
Modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 
 
Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i realizacji zamierzenia budowlanego 
przebudowy, rozbudowy, zaplecza sportowego, budowa fragmentu ogrodzenia wewnętrznego oraz 
instalacji oświetleniowej boiska.  
 

Zamówienie realizowane będzie w systemie tzw. „zaprojektuj i wybuduj” i ma na celu 
dostosowanie obiektu budowlanego do warunków technicznych i funkcjonalnych 
założonych przez program funkcjonalno użytkowy. 
 
W chwili obecnej budynek użytkowany jest jako zaplecze socjalno – magazynowo – sanitarne  
kompleksu sportowego zlokalizowanego przy ul. Futorzańskiej w Oleszycach. W obiekcie  znajdują 
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się szatnie i natryski dla sportowców, pomieszczenia dla trenerów, sędziów, sanitariaty oraz 
pomieszczenie magazynowe.  
Teren działki jest ogrodzony, obsługa komunikacyjna zapewniona jest od strony południowo – 
zachodniej poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej. Na terenie działki zlokalizowane są boiska 
sportowe z trybunami, bieżnia, scena, parkingi, ciągi pieszo – jezdne, zieleń niska urządzona oraz 
drzewa. 
 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych  
- Wysokość budynku do kalenicy: 5,48 m  
- Wymiary budynku:  
Szerokość: 5,35 m  
Długość: 24,85 m  
- Powierzchnia zabudowy: 132,95 m2  
- Kubatura: 620,01 m3  
- Liczba kondygnacji: 1  
- Powierzchnia użytkowa: 109,37 m2 

 
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji obejmuje:  
Roboty budowlane dotyczące budynku  
A. Wykonanie rozbudowy w formie wymkniętej komunikacji zewnętrznej, wraz z podcieniem wzdłuż 
elewacji frontowej.  
B. Wykonanie izolacji termicznej i wykończenie ścian zewnętrznych w systemie ETICS  
C. Ujednolicenie kolorystyki dachu.  
D. Wykonanie remontu wraz z wymianą armatury pomieszczeń szatni, natrysków i toalet, pom. nr; 07, 
09, 10, 11, 12, 13.  
E. Wykonanie remontu powłok malarskich ścian pomieszczeń nr; 03, 04,05, 06.  
F. Wykończenie ścian pomieszczenia gospodarczego nr 01.  
G. Wykończenie przegrody dachu pomieszczenia gospodarczego nr 01. Dostosowanie pomieszczenia do 
aktualnych warunków technicznych.  
H. Przebudowa instalacji sanitarnych z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalno-użytkowego 
oraz wymianą armatury sanitarnej dla części wspólnej,  
I. Przebudowa instalacji elektrycznych z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalno-użytkowego 
oraz wymiana oświetlenia, gniazd i włączników,  
 
Roboty budowlane dotyczące terenu  
J. Zabezpieczenie placu budowy.  
K. Przebudowa ciągów pieszych uwzględniająca rozbudowę zaplecza sportowego.  
L. Wykonanie fragmentu ogrodzenia wewnętrznego.  
M. Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej.  
 
Realizacja przedmiotu umowy, została podzielone na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej;  
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych 
wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. 
pozwalających na realizację celów opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą. 
 
W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca:  

− przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 
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− zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, 

− udzieli gwarancji na roboty budowlane, 
− udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez 

producenta. 
 
W ramach realizacji robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy i montażu 

infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy 

zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 

 

Infrastruktura towarzysząca musi spełniać normy bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna 

posiadać odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. 

 

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami projektu umowy, treścią specyfikacji 

warunków zamówienia, a także zgodnie z PFU stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

 

Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 
 
2. Szczegółowy zakres zadania określa:  

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, 
 

3. Określone w PFU typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego.  
W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o  parametrach 
technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie 
wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w PFU. 
 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim 
przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 
normami. 
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, 
oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może 
powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań 
w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. 
 
Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie, niezależnie od tego, czy 
zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 

 
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 uPzp 
 
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, tj. pracowników wykonujących bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie 

czynności obejmujących bezpośrednie wykonywanie na placu budowy wszystkich robót budowlano – 

montażowych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, tj. robotników 

wykwalifikowanych:  przez cały okres wykonywania tych czynności.  

1. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy projektantów oraz osób kierujących 
pracami tj. przy realizowaniu czynności do wykonywania których konieczne jest uzyskanie 
wymaganych uprawnień budowlanych np. kierownik budowy, kierownik robót.  

 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) z ądania os wiadczen  i dokumento w w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogo w 
i dokonywania ich oceny, 

b) z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogo w. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 
1) os wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub 
2) os wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do swz. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

 
6. Termin wykonania zamówienia 
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1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu zawarcia umowy.  
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia:  15 miesięcy od dnia zawarcia  umowy. 

 
3. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim 
dniu tego miesiąca. 
 

7. Podstawy wykluczenia z postępowania  o  udzielenie zamówienia 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp. 
2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1; 

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

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp. 
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 
8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy 

 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp. 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

− kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o kto rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba 
z e wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosko w o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatnos ci 
nalez nych podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
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odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci; 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej. 

        W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 
a) posiada s rodki finansowe lub zdolnos c  kredytową w wysokos ci co najmniej:  

2 500 000,00 zł, 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos ci 

związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną w wysokos ci co najmniej: 
2 500 000,00 zł, 

 
4) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający określa wymagania, opis poniżej. 
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 
a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej: 

− 2 robót budowlanych polegających na budowie (należy przez to rozumieć 
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego) i/lub modernizacji obiektu 
użyteczności publicznej lub obiektu zamieszkania zbiorowego, o łącznej wartos ci 
dwo ch (2) robo t nie mniejszej niz :  4 000 000,00 zł brutto,  
wykonanych nie wczes niej niz  w okresie ostatnich 5 lat, a jez eli okres prowadzenia 
działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos ci, daty 
i miejsca wykonania oraz podmioto w, na rzecz kto rych roboty te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodo w okres lających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
nalez ycie, przy czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz kto rego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jez eli wykonawca z przyczyn  niezalez nych od niego nie jest wstanie uzyskac  tych 
dokumento w – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).   

 

Zgodnie z § 3 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1422) przez: 

− budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 
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− budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do 
okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom 
wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, 
budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, 
schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, 
dom rencistów i dom zakonny; 

 
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie 

dysponował: 

− co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnos ci 

konstrukcyjno–budowlanej do projektowania w odniesieniu do konstrukcji oraz 

architektury obiektu oraz: co najmniej 5-letnie dos wiadczenie w zakresie 

projektowania, udokumentowane wykonanie projektu w specjalnos ci konstrukcyjno-

budowlanej co najmniej jednego obiektu uz ytecznos ci publicznej lub zamieszkania 

zbiorowego, 

− co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnos ci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen  cieplnych, wentylacyjnych, 

klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do 

projektowania obiektu oraz: co najmniej 5-letnie dos wiadczenie w zakresie 

projektowania w specjalnos ci instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnien , o kto rych 

mowa wyz ej,  

− co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnos ci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen  elektrycznych 

i elektroenergetycznych uprawniające do projektowania obiektu budowlanego oraz: co 

najmniej 5 lat dos wiadczenia zawodowego w projektowaniu instalacji elektrycznych z 

wykorzystaniem uprawnien , o kto rych mowa wyz ej,  

− co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamo wienia, kto ra pełnic  będzie 
funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczen  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi (liczone od dnia uzyskania uprawnien ) w tym doświadczenie 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednym obiekcie użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, 

− co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnos ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen  cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz: co najmniej 5-letnie dos wiadczenie 
w zakresie kierowania robotami (liczone od dnia uzyskania uprawnien ) w specjalnos ci 
instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnien , o kto rych mowa wyz ej,  

− co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnos ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen  elektrycznych 
i elektroenergetycznych, oraz: co najmniej 5-letnie dos wiadczenie w zakresie 
kierowania robotami (liczone od dnia uzyskania uprawnien ) w specjalnos ci 
instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnien , o kto rych mowa wyz ej, (wg załącznika nr 
11 do swz).   
 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wskazanych wyżej uprawnień. 
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Zamawiający informuje, iż 5 lat doświadczenia zawodowego liczone będzie od daty uzyskania uprawnień.  
 
Wskazane wyżej osoby mogą posługiwać się równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie 
tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG. 

 
              10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
I. ETAP SKŁADANIA OFERT - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (art. 108 ust. 1 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp 
i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 
112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do swz), stanowiące dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na 
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
Wymagana forma:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy/wykonawców. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale 12 swz. 

 
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, z e Wykonawca realizując zamo wienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmioto w (wg załącznika nr 5 do swz), (jeśli dotyczy tj. 
w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby). 
 
Wymagana forma:  
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby. 
W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje podmiot udostępniający zasoby lub notariusz. 
 



 

 
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

_______________________________________________________________________________________ 

SWZ - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Oleszycach. 

          Strona 13 z 38 

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - (wg załącznika nr 6 do swz), 
(jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby)  
 
Wymagana forma:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale 12 swz. 
 

4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp - os wiadczenie, z kto rego wynika, kto re roboty 
budowlane wykonają poszczego lni wykonawcy (wg załącznika nr 3 do swz),  
(jeśli dotyczy tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane).  

 
Wymagana forma: 
Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy/wykonawców.  
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

 
II. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT  - Informacja  o  podmiotowych  środkach 

dowodowych  
 

1. Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia z postępowania.  
 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do złoz enia os wiadczenia o aktualnos ci informacji złoz onych 
w os wiadczeniu wg załącznika nr 10 do swz. 

2) zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatko w i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wczes niej niz  3 miesiące przed jego złoz eniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatko w 
lub opłat wraz z zas wiadczeniem zamawiający z ąda złoz enia dokumento w potwierdzających, z e 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosko w o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatnos ci 
nalez nych podatko w lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąz ące 
porozumienie w sprawie spłat tych nalez nos ci, 

3) zas wiadczenia albo innego dokumentu włas ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczen  Społecznych lub włas ciwego oddziału regionalnego lub włas ciwej placo wki 
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terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, z e wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed jego złoz eniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z zas wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiający z ąda złoz enia dokumento w 
potwierdzających, z e odpowiednio przed upływem terminu składania wniosko w 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłat tych 
nalez nos ci; 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast z zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył 
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  lub 
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 2) i 3), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  
 

2. Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu.  
W związku z tym, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie 
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, tj.: 
 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (zgodnie z warunkiem określonym 
w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. a); 

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zgodnie 
z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. b); 
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3) 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 wstanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym 
w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ (wg załącznika nr 4 do swz); 
 
Informacja:  
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 3 dotyczy 
robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył 
(Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie 
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych 
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur). 
 
• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, 
które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
4) Wykaz oso b skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamo wienia, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien , dos wiadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamo wienia publicznego, a takz e zakresu wykonywanych przez 
nie czynnos ci oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg podanego 
wzoru „Wykaz oso b skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamo wienia”, wskazanych 
(zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ (wg 
załącznika nr 11 do swz) 

 
III. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Zamawiający nie wzywa do złoz enia podmiotowych s rodko w dowodowych, jez eli:  

1) 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;  

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

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złoz enia podmiotowych s rodko w dowodowych, kto re 
zamawiający posiada, jez eli wykonawca wskaz e te s rodki oraz potwierdzi ich prawidłowos c  
i aktualnos c .  

3. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do os wiadczen  i dokumento w składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczego lnos ci 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  
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− 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. 

 
IV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118-123 UPZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo wienia, lub jego częs ci, 
polegac  na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmioto w udostępniających zasoby, niezalez nie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunko w prawnych (na zasadach okres lonych w art. 118 - 123 uPzp). 

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnos ciach lub sytuacji podmioto w udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z os wiadczeniem, o kto rym mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1 swz, 
takz e (dodatkowo) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (art. 108 ust. 1 uPzp art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp 
i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
stanowiącym załącznik nr 6 do swz. 

3. Wykonawca, kto ry polega na zdolnos ciach lub sytuacji podmioto w 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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o kto rym mowa powyz ej, potwierdza, 
z e stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobo w oraz okres la w szczego lnos ci: 
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. 

5. W odniesieniu  do  warunko w  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
dos wiadczenia, Wykonawcy mogą polegac  na zdolnos ciach podmioto w udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
 
Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

6. Wykonawca, kto ry zamierza powierzyc  wykonanie częs ci zamo wienia podwykonawcom, na 
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etapie postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego jest zobowiązany wskazac  
w ofercie częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza powierzyc  podwykonawcom oraz 
jez eli są juz  znani, podac  nazwy ewentualnych podwykonawco w (Wykonawca zamieszcza 
informacje w tym zakresie w os wiadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do swz). 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA/ SPÓŁKI CYWILNE) 

 
1. Wykonawcy mogą wspo lnie ubiegac  się o udzielenie zamo wienia. 
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawco w, o kto rych mowa 

w pkt 1. 
3. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, os wiadczenie, 

o kto rych mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1 swz składa kaz dy z wykonawco w. Os wiadczenia 
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunko w udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim kaz dy z wykonawco w wykazuje spełnianie warunko w udziału w 
postępowaniu. 

4. W odniesieniu do warunko w dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
dos wiadczenia wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia mogą polegac  na 
zdolnos ciach tych z wykonawco w, kto rzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
kto rych te zdolnos ci są wymagane.  
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie.  

5. Wykonawcy składający ofertę wspo lną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamo wienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający 
pełnomocnika winno byc  załączone do oferty.  
Pełnomocnictwo winno: 
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, 
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, 
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 
6. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się 

o udzielenie zamo wienia. 
7. Dokument pełnomocnictwa musi byc  podpisany przez wszystkich Wykonawco w ubiegających 

się wspo lnie o udzielenie zamo wienia. Podpisy muszą byc  złoz one przez osoby uprawnione do 
składania os wiadczen  woli wymienione we włas ciwym rejestrze. 

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję itp. 

9. Wspo lnicy spo łki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający 
ofertę wspo lną. 

10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspo lnej jako najkorzystniejszej) 
Wykonawcy składający ofertę wspo lną mają obowiązek przedstawic  Zamawiającemu umowę 
konsorcjum/umowę spo łki cywilnej. 

 
VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
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11. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty  

 
ETAP SKŁADANIA OFERT - Wraz z ofertą należy złożyć: 
1. Formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do swz. 

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

2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy do oferty 
załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  

 
Wymagana forma:  
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
mocodawca lub notariusz. 

 
12. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty 

 
1. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) składa się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

2. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń, w tym dotyczących podmiotowych 
środków dowodowych (za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń o braku podstaw wykluczenia 
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu): 
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w 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 (Dz. U. poz. 2415), wykonawca składa w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 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. poz. 
2452) – zwane dalej jako „rozporządzenie”. 
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3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych. 

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8 (w § 6 ust. 2 rozporządzenia), 
dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp – odpowiednio  
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 8 (w § 6 ust. 2 rozporządzenia), może dokonać również notariusz. 

11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 8-10 oraz 13-15 (w rozporządzeniu), należy 
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
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papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.  

12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, 
oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.  

14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13 (w § 7 ust. 2 rozporządzenia), 
dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 13 (w § 7 ust. 2 rozporządzenia), może dokonać również notariusz.  
16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

17. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego 
dokumentu.  

18. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 17 (w § 9 ust. 5 rozporządzenia), zawiera 
w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 
odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku 
z treścią dokumentu elektronicznego.  

19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

20. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie 
następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku;  
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4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.  

 
13. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce. 
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami w zakresie: 
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 
publicznych; 
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
- przesyłania odwołania/inne 
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 
k.michalik@oleszyce.pl, k.kalmuk@oleszyce.pl. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

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

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:k.michalik@oleszyce.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
7. 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. 

8. 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 znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. 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 zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 10, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
14. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

− Karolina Michalik, tel.: 16 631 51 19 
− Karol Kalmuk, tel.: 16 631 51 19 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawie Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 
w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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15. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca przed upływem terminu składania 

ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 
uPzp, tj.: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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  (Dz.U.  z 2019 
r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i  utrzymać  
nieprzerwanie  do  dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp. 
Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: 

 
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 

nr konta: 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BGP.271.11.2022” 

 
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin 

jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek 
Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty 
(art. 266 ust. 1 pkt 14 uPzp). 

5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 
− odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ, 
− musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu 

w niniejszej SWZ, 
− zawierać w swej treści okoliczności zgodne z art. 98 ust. 6 uPzp, w których gwarant 

(poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata 
nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela). 

7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg 
zasad komunikacji wskazanej w rozdziale 13 SWZ), zwróci wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 
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4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w ustawie pzp. 

11. Zgodnie z art. 98 ust. 6 uPzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku 
wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub 
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

12. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić 
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, 
jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez 
wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy. 

 
16. Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2. Wykonawca jest związany z ofertą do dnia 29.09.2022 r.  
3. Na podstawie art. 307 ust. 2 uPzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi 

przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa pkt 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3 SWZ, następuje wraz 
z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
17. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej specyfikacji na 

całość zamówienia. 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej swz. 
3. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym  podpisem 
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zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub 
elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty Wykonawca składa 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

 
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawco w do podpisywania wszelkich pliko w 

muszą spełniac  “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilos ci pliko w tj. podpisywanych pliko w z danymi oraz pliko w XAdES. 

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jez eli 
Wykonawca, nie po z niej niz  w terminie składania ofert, w sposo b niebudzący wątpliwos ci zastrzegł, 
z e nie mogą byc  one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjas nienia, iz  zastrzez one 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia częs ci oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

9. Wykonawca, za pos rednictwem platformazakupowa.pl moz e przed upływem terminu do składania 
ofert zmienic  lub wycofac  ofertę. Sposo b dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Kaz dy z Wykonawco w moz e złoz yc  tylko jedną ofertę. Złoz enie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegac  będzie odrzuceniu. 

11. Ceny oferty muszą zawierac  wszystkie koszty, jakie musi ponies c  Wykonawca, aby zrealizowac  
zamo wienie z najwyz szą starannos cią oraz ewentualne rabaty. 

12. Dokumenty i os wiadczenia składane przez wykonawcę powinny byc  w języku polskim, chyba z e 
w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumento w sporządzonych w innym języku 
niz  dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyc  tłumaczenie na język polski. 

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalnos ci 
podmioto w realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii pos wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspo lnie 
z nim o udzielenie zamo wienia, przez podmiot, na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega 
Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pos rednictwem dedykowanych formularzy do: 
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złoz enia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos c  pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

15. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do swz; 
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do swz; 
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy (jez eli dotyczy tj. jes li ww. reprezentacja  nie wynika bezpos rednio z włas ciwego 
rejestru); 
W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia,  
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 3 do swz (jez eli dotyczy). 

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 5 do swz (jez eli dotyczy); 

6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,                        
wg załącznika nr 6 do swz (jez eli dotyczy). 

 
18. Sposób oraz termin składania i termin otwarcia ofert 

 
1. Składanie ofert  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 
Termin złożenia oferty: do dnia 31.08.2022 r. do godz. 1000  

 
 
2. Otwarcie ofert  

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.08. 2022 r., o godz. 1100 Otwarcie 
ofert nie jest jawne. 
W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 
w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona. 
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyżej określonym terminie, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

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

2) cenach zawartych w ofertach. 
 
19. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, 

uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz 
udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie przedłożonego formularza ofertowego.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej swz oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami niniejszej specyfikacji realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający określa ryczałtowy sposób rozliczenia. 
4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach 

towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 178) poprzez wskazanie w formularzu 
oferty ceny za całość zamówienia (wg załącznika nr 1 do swz). 

5. Cenę oferty, obejmującą wszystkie koszty, należy określić przy założeniu, że wartość robót                 
podlega waloryzacji w trakcie realizacji robót na zasadach wynikających zapisów projektu umowy. 

6. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
7. Wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. stosownie do 
treści art. 223 ust. 2 uPzp. 

9. 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 
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, w szczególności w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 uPzp. 

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od: 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się 
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

11. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień 
w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej 
w ofercie ceny. 

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., 
wysokość minimalnej stawki godzinowej od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 19,70 zł. 
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13. 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, dla celów 
zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
W powyższym przypadku wykonawca ma obowiązek w formularzu oferty: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 
 

20. 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: 
 

1) cena (waga 60%)  
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali  
1-60 obliczone według wzoru: 

 
„Pc” :   Najniższa oferowana cena brutto 

Cena badanej oferty brutto 
 

x 60 

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena” 
 

2) Okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on  krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego  
Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres 
gwarancji w skali do 40 pkt obliczone według wzoru: 

 
„Pg” :   Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane badanej oferty  

                                 Najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert  
   x 40  

 
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji” 

 
Wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. 
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 
minimalny okres gwarancji jakości, tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia 
punktów za to kryterium zostanie przyjęty 60-miesięczny okres gwarancji, jako maksymalny 
odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać 
w pełnych miesiącach.  
 
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy. 
 

3) Łączna ocena oferty: 
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             P = Pc + Pg  
 

P – sumaryczna ilość punktów 
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena” 
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji” 
 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty. 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej 
ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.  
 

21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do swz.  

3. Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona czynności określonych w 
art. 253 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarcie umowy następuje w terminie i na zasadach 
określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. 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. 

7. Zamawiający nie później niż w terminie  30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania 
zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania (art. 309 uPzp). 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według rozdz. 22 swz,  
b) złożenia kosztorysu ofertowego w celu właściwego rozliczania uzyskanego 

dofinansowania, 
c) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających 

podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia 
umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy), 

d) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki 
cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez 
konsorcjum lub spółkę cywilną). 

e) Złożenia kopii uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 
 
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 
3. Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
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. 
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 uPzp. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 

nr konta: 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 
Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie – Znak sprawy: BGP.271.11.2022” 

8. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji ma zawierać w szczególności 
następujące elementy: 

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) nazwa beneficjenta (Zamawiającego), 
c) nazwa gwaranta lub poręczyciela, 
d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego, bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy Wykonawca: 
− nie wykonał przedmiotu zamówienia, 
− wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością, 
− nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z rękojmi, 

10. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów lub 
wprowadzenia do jej treści zapisów (warunków) innych niż dopuszczalne, Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 9 
ppkt e, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

12. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 
a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot 

umowy, 
b) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania umowy, 
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c) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowania pism wykonawca nie wykonał 
należycie przedmiotu umowy. 

13. Gwarant nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, 
dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w rozdz. 
6 niniejszej swz, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy.   

15. Postanawia się, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócone 
zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane. 

16. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 
wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15. dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

17. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni oraz 
obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy 
art. 15r1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.  zm.). 

 
23. Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wzór umowy 
 
1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze 

umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia (załącznik nr 7 do swz). Zapisy 
wzoru umowy dołączonego do swz zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp, 
a także okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we 
wzorze umowy wg załącznika nr 7 do swz. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie 
aneksu) złożony przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych we wzorze umowy 
poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać 
konieczność zmiany umowy. 

6. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

7. Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany spowodowane zaistnieniem okoliczności 
wskazanych we wzorze umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, 
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 

8. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu 
zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 



 

 
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

_______________________________________________________________________________________ 

SWZ - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Oleszycach. 

          Strona 32 z 38 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

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

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

3) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 
4) Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku 

obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, 
przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać 
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza 
przysięgłego. 

5) Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

2. ODWOŁANIE 
1) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający 
był do tego obowiązany. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

3) Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 5 dni  od  dnia  przekazania  informacji  o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie 
internetowej. 

5) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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. 

6) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 516-521 ustawy Pzp. 
3. SKARGA DO SĄDU 

1) 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 na 
zasadach i warunkach określonych w art. 579 i następnych ustawy Pzp. 



 

 
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

_______________________________________________________________________________________ 

SWZ - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Oleszycach. 

          Strona 33 z 38 

2) 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. 

3) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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

5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7dni od dnia jej otrzymania. 

 
25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę 

 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Powody niedokonania podziału zamo wienia na częs ci. 
 
Zamawiający przeanalizował przedmiot zamówienia pod kątem podziału na części. 
Zamawiający stwierdził, iz  zamo wienie nie powinno zostac  podzielone na częs ci ze względo w 
technicznych oraz organizacyjnych. Podział zadania na częs ci z pewnos cią podnio słby wartos c  
koszto w inwestycji. Wykonanie zadania dotyczy realizacji zadania w ramach zasad okres lonych 
w programie Polski Ład. Opo z nienia w realizacji jednych prac uniemoz liwiałyby realizację 
innych, kolejnych. Tak więc większa ilos c  wykonawco w na budowie spowodowałaby, 
z e wykonywanie prac budowlanych byłoby chaotyczne i realizowane z niepotrzebnymi 
przestojami, co wpłynęłoby na terminową realizację umo w i rozliczenie dofinansowania. 
Skoordynowanie prac ro z nych wykonawco w mogłoby powaz nie zagrozic  włas ciwemu 
zrealizowaniu całos ci zamo wienia.  
Kolejnym argumentem uniemoz liwiającym podział zamo wienia na częs ci jest ograniczona 
moz liwos c  częs ciowych płatnos ci za realizację zamo wienia. Zgodnie z warunkami promesy 
w przypadku zadan  inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuz szym niz  12 miesięcy, 
w przypadku inwestycji realizowanych na podstawie więcej niz  jednej umowy, wypłata 
wynagrodzenia łącznie wszystkim wykonawcom w ramach dofinansowania moz e byc  
maksymalnie podzielona na trzy transze, co znacznie komplikuje moz liwos c  podziału zadania 
na etapy i częs ci.  
 

26. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z wzorem 

umowy wg załącznika nr 7 do swz).  
2.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać 
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
jeżeli są już znani, podać nazwy ewentualnych podwykonawców (Wykonawca zamieszcza 
informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do swz). 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do swz. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
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przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są 
już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
27. Tajemnica przedsiębiorstwa 

 
1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności. 

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.  

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp, tj. dotyczących:  
1) nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawcy, 
2) cen lub kosztów zawartych w ofercie. 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych przepisów, informacje 
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
dokumenty. 

5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, tj. wszelkie informacje, które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia uzasadnienia,                 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku niewykazania przez 
Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą 
zostać odtajnione. 

 
28. Protokół z postępowania, jawność postępowania,  dostęp do przetwarzanych danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego 

toku protokół postępowania. 
3. Załączniki do protokołu postępowania stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 

informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia 
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Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
5. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się 
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, 
z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie, przy czym nie udostępnia się 
informacji, które mają charakter poufny. 

6. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

7. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 4 i 5 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 6 i 
art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

10. Protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania udostępnia się w oryginale lub 
kopii. 

11. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania  następuje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania albo 
ich części przy użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub niemożliwe 
z przyczyn o charakterze technicznym, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym 
wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, zgodnie z wyborem zamawiającego, może nastąpić 
przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego lub przesłanie za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Pzp. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

14. 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 "rozporządzeniem 2016/679", 
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do 
upływu terminu na ich wniesienie. 

 
29. Wyjaśnienia dotyczące treści swz, zmiana treści swz 
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1. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ: 
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 zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert 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. 

2. ZMIANA TREŚCI SWZ: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 
2) W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie. 

3) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
została udostępniona SWZ. 

4) Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
30. Postanowienia końcowe 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 
4. Zamawiający nie wymaga, ani nie przewiduje możliwości złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 

lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu może przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż 
wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ w rozumieniu art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2. 
10. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 

o których mowa w art. 94 uPzp. 
11. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie 

z art. 60 i art. 121. 
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12. Zamawiający nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 

31. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, 

ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, tel.: 16 631 50 10. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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 
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osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 
 
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) Załącznik  nr 1: Formularz oferty; 
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

w postępowaniu; 
3) Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielnie zamówienia 

(składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp); 
4) Załącznik nr 4: Wykaz robót budowlanych; 
5) Załącznik nr 5: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

6) Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków 
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

7) Załącznik nr 7: Wzór umowy; 
8) Załącznik nr 8: Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 1 
9) Załącznik nr 9: Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 2 
10) Załączniki nr 10: Oświadczenie o aktualności informacji, 
11) Załącznik nr 11: Wykaz osób. 

 


