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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

i adres strony internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający: Gmina Kikół 

Adres Zamawiającego: Plac Kościuszki 7, 87 - 620 Kikół pow. lipnowski, 

województwo kujawsko-pomorskie 

Tel.54 289 46 70, Fax 54 289 46 70 

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:15 - 15:15; 

Adres e-mail: urzad@kikol.pl 

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/ 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwane 

dalej także Pzp Zamawiający udziela zamówienia jako zamówienia klasycznego w trybie 

podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej.  

3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności związanych z niniejszym postępowaniem 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego 

po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższą nazwą 

zadania. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy Pzp tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi w miejscowości Zajeziorze”, 

zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, Projektem Architektoniczno 

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Podstawowe 

parametry: 

Długość odcinka drogi – 209  mb, 

AGOSPODAROWANIE OBEJMUJE: 

Remont jezdni o szerokości 4,0 m; 

Pobocze obustronne o szerokości 0,75 m; 

PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY DROGI  

przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa); 

kategoria ruchu KR 1;  

prędkość projektowana – 30 km/h; 

szerokość jezdni – 4,0 m; 
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szerokość pasa ruchu 2,00 m; 

szerokość pobocza 0,75 obustronne.  

Konstrukcja jezdni nowo projektowanej: 

Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT 2 2010 grub. 3 cm; 

Warstwa wiążąca z AC 11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm; 

Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja 

projektowa/techniczna, która stanowi Załącznik do SWZ oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót stanowiąca również Załącznik do SWZ. Przedmiar robót 

stanowiący Załącznik do SIWZ ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do 

dokumentacji projektowej/technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją/techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich rozwiązań dla osób 

niepełnosprawnych przewidzianych dokumentacją projektową/techniczną. 

5. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia zgłoszenia robót budowlanych niezależnie czy 

odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia 

o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz jest zobowiązany do 

wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować  

i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych 

mediów i ich opomiarowaniem. 

7. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę laboratoryjną, geodezyjną  

i geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w tym także 

wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do 

jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

8. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt 

budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót 

wszelkie urządzenia z terenu budowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu 

formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń 
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innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiąże się na własny koszt strzec mienia znajdującego się na terenie 

budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie 

tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

12. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy 

oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy 

i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby 

uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, 

dostawców, itp.).  

14. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na 

terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi  

i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków 

prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz 

odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły 

wartości określonych odpowiednimi normami.  

15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na 

terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi  

i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków 

prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz 

odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły 

wartości określonych odpowiednimi normami.  

16. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi 

obowiązek i koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz 

wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami 
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szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać 

Zamawiającemu na jego żądanie  

18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania 

wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego.  

20. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym 

zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie 

budowlanym.  

21. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać.  

22. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym 

wewnętrznego dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 

23. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy  

o terminie robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego.  

24. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź 

urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.  

25. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania zamówienia – Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić na własny koszt.  

26. Materiały i urządzenia użyte, podczas wykonywania robót powinny być nowe 

nieużywane i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych.  

27. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
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zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny  

i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 

28. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opisów 

cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany 

przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalającym na ich 

zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informację 

określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, testom oraz 

badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach 

proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  

z przeprowadzeniem prób, testów lub badań. Materiały lub urządzenia, w stosunku do 

których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia prób, testów lub 

badań nie mogą zostać wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

29. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, atesty, itp. 

30. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w zawartej 

umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposiadające 

stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na 

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiającego,  

w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

31. W przypadku użycia w specyfikacji warunków zamówienia odniesień do znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

analizując dokumentację projektową/ techniczną powinien założyć, że każdemu 

odniesieniu, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji 

towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SWZ lub 

załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo  
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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 dokumentacji projektowej/technicznej. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie 

realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia 

ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania 

przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach 

Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie 

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności 

wykonanych prac z dokumentacją projektową/techniczną. 

32. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

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.  

Powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków 

prac czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia. 

33. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające 

wprost z dokumentacji przetargowej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte  

w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, ww. 

dotyczy również robót nieujętych w przedmiarze robót a wynikających wprost  

z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i SWZ. Przedmiary robót należy 

traktować wyłącznie jako dokumentację pomocniczą w celu oszacowania 

zaoferowanej ceny. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo 

wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie 

inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych 

przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

34. W przypadku ewentualnych niezgodności Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót z Projektem Wykonawczym, dokumentem nadrzędnym jest Projekt 

Wykonawczy. 

35. Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia w celu 

prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, 

protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający 
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zapłaci jedynie za elementy określone wprost w umowie i wykonane zgodnie z jej 

zapisami. 

36. Rozwiązania równoważne  

1) W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm  

i 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. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, wówczas, to 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. W takiej sytuacji, 

wykonawca wykazuje, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania 

dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie 

od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych 

środków dowodowych.  

2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

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.  

37. Wspólny Słownik Zamówień: 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 

nawierzchni autostrad i dróg  

 

IV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa 

w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 

niż określony w niniejszej SWZ. 

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

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na nadmierne 

trudności techniczne oraz koszty wykonania zamówienia oraz ze względu na przedmiot 

zamówienia i z uwagi na podział zamówienia na części nie zostałyby zabezpieczone 

potrzeby zamawiającego w danym zakresie. 

VI. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,  

o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 
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albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 

dokumentów. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

VII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 

121 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

 

VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania. 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

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

pracy.  

2. Roboty budowlane określone w przedmiarze robót, jeżeli wynika to z kodeksu pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że: 

1) pracownicy świadczący usługi/ roboty budowlane będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;  

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłożyć do wglądu 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1). Kopia umów o pracę powinna 

zawierać 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.  

3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

z Pracownikami świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2) będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę.  

4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi / roboty 

budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej 

w załączonym do SWZ wzorze umowy. 

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje w budownictwie. Wykonawca:  

 

IX. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie do dnia 22 grudnia 

2022 roku. 

 

X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 

do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) Jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

3) Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy 

ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość 

i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych 

warunków realizacji przedmiotu umowy, w przypadku potwierdzenia tej okoliczności 

przez Kierownika Budowy 

4) Jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 

5) Na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia. 

XI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. 

1. 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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 

lit. b Pzp), 
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c) 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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g 

Pzp), 

h) 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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 

Pzp) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

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 (art. 

108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 

pkt 4 Pzp); 

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, 
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złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

XIII. Inne podstawy wykluczenie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą 

sankcyjną”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się: 

1)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

prowadzoną przez Ministra SWiA na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

sankcyjnej; 

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 prowadzoną przez Ministra SWiA 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 ustawy sankcyjnej; 

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 
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albo wpisany na listę prowadzoną przez Ministra SWiA 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 ustawy sankcyjnej. 

XIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną 

polegającą na budowie, rozbudowie bądź przebudowie dróg  

o nawierzchni utwardzonej na rozbudowie lub budowie budynku o wartości nie 

mniejszej niż 150 000,00 zł. 

b) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, 

która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności 

drogowej, które będą uprawniały wskazaną osobę do kierowania robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiadającą doświadczenie 

polegające na kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy) co najmniej 

1 robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie bądź przebudowie dróg 

o nawierzchni utwardzonej. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć formularz ofertowy wraz 

z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

SWZ; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do SWZ; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy, oświadczenie dotyczącego 

przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – zgonie z Załącznikiem nr 17 do 

SWZ. 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
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w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

XV. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 

rozbudowie bądź przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej nie mniejszej niż 

150 000,00 zł. 

b) wykaz osób, które będą pełnić obowiązki kierownika budowy, które posiadają 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności drogowej, które będą 

uprawniały wskazaną osobę do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi 

przedmiot zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu 

(pełnieniu funkcji kierownika budowy) co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą 

na budowie, rozbudowie bądź przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej. 

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

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

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

XVI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

stanowią odpowiednio Załączniki nr 11 lub 12 do SWZ który dotyczy; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
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Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat; 

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 

Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

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

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia 

warunku udziału w postępowaniu - Załącznik nr 13 do SWZ. 

7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

8) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4, lub odpisu 
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albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4 - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury.  

3. Dokumenty, o których mowa w części pkt. 2 ppkt 1, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 

1 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. Przepis pkt. 3 stosuje się. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w: 

1) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, 3-5,  

2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

e) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  
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6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-8 i 10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

 

XVII.Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
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że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do 

SWZ. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 
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XVIII. Odstąpienie wykonawcy od obowiązku składania podmiotowych środków 

dowodowych. 

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

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca wskazuje podmiotowe środki 

dowodowe, które zamawiający posiada, w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 

1 do SWZ. 

XIX. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od 

wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 
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wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XX. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń.  

1. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 

r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. 

Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, 

zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub 

dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz wymagania techniczne i organizacyjne 

użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 

elektronicznych, określa 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) - 

dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 

ust. 3 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 zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.   

3. 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. 

4. 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.  

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  

w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie 
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jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym 

zamówienie jest udzielane. 

6. 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 Pzp 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.   

7. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia 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. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 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.  

9. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może 

dokonać również notariusz.  

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej  

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   
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11. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 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, a 

w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 rozporządzeniu, 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej  

w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, 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 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz.  

15. Zgodnie z § 8 rozporządzenia 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

16. Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia 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.   

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera 

w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 
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odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.   

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 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;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  

i kontekstu zapisanych informacji. 

XXI. 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 https://platformazakupowa.pl/pn/ 

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

komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3. 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, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres 

poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 

urzad@kikol.pl.   

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie  

z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM.  

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), 

określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej  

niż 512 kb/s;  

2) 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; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10.0;  

4) włączona obsługa JavaScript;  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf;  

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej 

- kodowanie UTF8;  

7) 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.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w  

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce  

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;  

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

9. 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.  

10. 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 linkiem.  

11. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również  w przypadku zaistnienia 

jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.  

XXII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty 

elektronicznej. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

W sprawach merytorycznych: Artur Redmerski 54 289 46 70 wew. 48, 

W sprawach proceduralnych: Andrzej Sobociński 054 289 46 70 wew.47 

XXII. Termin związania ofertą.  

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. do dnia 28 września 2022 r. od dnia upływu 

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view
https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

XXIII. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może 

złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu 

(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl oraz dodatkowo dla całego 

pakietu dokumentów w kroku 

2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 

podsumowania).  

2. 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 podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.   

3. Oferta powinna być:  

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;  

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl;  

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “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”.  

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES.  

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 

linkiem.  

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że będą one podlegać 

odrzuceniu.  

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 

W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

albo przez podwykonawcę.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

XXIV. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Sposób składania ofert. 

1) Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca 

dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 2 

do SWZ. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi 

Załącznik nr 3 do SWZ. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

stanowią odpowiednio Załącznik nr 10 SWZ. 

5) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 
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6) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza 

się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

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

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

i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

2. Termin składania ofert. 

1) Do dnia 30.08.2022 r., do godziny 10:00 

XXV. Termin otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 

30.08.2022 r. do godziny 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godzinie 10:10. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, 

iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. 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.  

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod linkiem.  

 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XXVI. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które 

zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania 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. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 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. 

3. 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, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

XXVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 

do niniejszej Specyfikacji. Wykonawcy winni przedstawić cenę brutto.  

2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być 

zgodne z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 1).  

3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną 

o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

6. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 

prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na 

podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia. Cenę należy podać 

w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie 
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koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót, jak również w niej nie ujęte, 

a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne 

ryzyka ekonomiczne jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Są to 

w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, 

ubezpieczenia budowy, utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, koszty 

oznakowania robót na czas budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda 

wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie 

obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami.  

9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

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

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

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

będzie miała zastosowanie.  

10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Załączniku nr 1. do SWZ. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u zamawiającego. 
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XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena - waga 60 % (max 60 pkt), 

2) Okres gwarancji - waga 40 % (max 40 pkt). 

2. Kryterium „cena" - ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

C = [Cn / Cb] x 100 pkt x W1 

gdzie: 

C -liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena 

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb. - cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 pkt - wskaźnik stały, 

W1 - procentowe znaczenie kryterium ceny równe 60 %. 

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

3. Kryterium „Okres gwarancji" - ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

G = [Gb / Gmax] x 100 pkt x W2 

gdzie: 

G - liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium długość okresu udzielanej gwarancji 

w miesiącach  

Gb - termin udzielanej gwarancji podany w ofercie badanej nieodrzuconej 

w miesiącach, 

Gmax - najdłuższy termin udzielanej gwarancji w miesiącach spośród wszystkich 

ofert niepodlegających odrzuceniu wynoszący max 60-m- cy, 

100 pkt  - wskaźnik stały, 

W2 - procentowe znaczenie kryterium okresu udzielonej gwarancji równe 40 %. 

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. Przy 

okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w kryterium 

długość udzielonej gwarancji, zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. Zamawiający 

odrzuci ofertę, w której Wykonawca udzieli gwarancji poniżej 24 m-cy. 

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

P = C + G 

P - Łączna punktacja przyznana ofercie badanej 

C - Punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium cena 

G - Punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium długość okresu udzielanej 

gwarancji w miesiącach 

5. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
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6. Liczba punktów będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku przy 

zastosowaniu zaokrągleń matematycznych. 

7. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XXIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez 

Wykonawcę wadium w wysokości – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych) przed 

złożeniem oferty. 

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

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. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:   

4. Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 

0000 0040 0187 2000 0005 wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania, na które jest 

wnoszone.   

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 

97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, 

o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „Przebudowa drogi w 

miejscowości Zajeziorze” 

7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

8. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
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w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje 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 Pzp, 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 Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, 

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. 

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 

określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 

6 Pzp, 

9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą 

prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy 

polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, 

o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument 

gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje 

i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie do gwarancji 

poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu 

właściwego dla siedziby zamawiającego.  

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

XXX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w 

ofercie każdej części odrębnie. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

Z treści zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpiecza należyte wykonanie umowy, która 
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zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w „Przebudowa drogi w 

miejscowości Zajeziorze” 

2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, 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. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

w art. 450 ust. 2 Pzp: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 

54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 
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9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 8, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 

Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na 

rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez wykonawcę (zobowiązanego). 

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

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

13. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące 

gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy 

powszechne.  

14. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia 

w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej lub w kilku następujących formach, o 

których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, wykonawca przed zawarciem umowy może 

złożyć zamawiającemu projekty gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 

1 pkt 2-5 Pzp, w celu sprawdzenia zgodności treści gwarancji lub poręczeń z treścią SWZ 

w zakresie dotyczącym zabezpieczenia. 

XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

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

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 

w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
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XXXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówieniá publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 Pzp, w terminie nie krótszyḿ niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu̇ środkóẃ komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli̇ zostało przesłane w inny 

sposób.́ 

2. Zamawiający̨ możė zawrzeć ́ umowę̨ w sprawie zamówieniá publicznego przed upływem 

terminu, o któryḿ mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postepowanių o udzielenie zamówieniá 

złożonȯ tylko jedną̨ ofertę.̨  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, które stanowią Załącznik 

Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysu ofertowego. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

8. Jeżeli̇ Wykonawca, któregó oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówieniá publicznego Zamawiający̨ możė dokonać ́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawcóẃ albo unieważnić ́ postepowanie.̨ 

XXXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

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

Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1;  

8. 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 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o wyniku postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

XXXVII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 

13 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 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

1. 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 Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 

87-620 Kikół, tel.: 54 2894670, faks: 54 2894670 ,;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@kikol.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 ustawy 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 



 

 

 

Strona 40 z 42  

 

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 Ppz 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 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;  

8) 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;  

9) 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.  
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2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO 

(rozporządzenie 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 

9dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 

wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 

której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto 

wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których 

dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, 

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Po zawarciu umowy Wykonawca w celu jej 

wykonania zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy 

wynikającym z obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

XXXVIII. Wykaz załączników do SWZ stanowiących jej treść: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - wzór formularza oferty; 

2. Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia; 

3. Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby; 

5. Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu robót budowlanych wykonanych; 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp; 

7. Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

składane na  art. 125 ust.1 Pzp; 

8. Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy; 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby; 
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11. Załącznik nr 11 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej; 

12. Załącznik nr 12 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 

w postępowaniu; 

13. Załącznik nr 13 do SWZ – wzór wykazu osób; 

14. Załącznik nr 14 do SWZ – dokumentacja projektowa; 

15. Załącznik nr 15 do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

16. Załącznik nr 16 do SWZ – przedmiary robót. 

17. Załącznik nr 17 do SWZ – wzór oświadczenia dotyczącego przeciwdziałaniu 

wspieraniu agresji na Ukrainę 
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