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§1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Nazwa: Miasto i Gmina Skępe 
Adres: ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, Powiat Lipnowski, Województwo kujawsko-pomorskie 
Ogólny adres internetowy Zamawiającego: www.skepe.pl  
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.skepe.pl  
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/  
Numer telefonu +48 54/ 287 85 21 
Numer faksu: +48 54/ 287 72 04 
e-mail: sekretariat@skepe.pl 
NIP: 466-03-27-672 
REGON: 910866560 

 
§2. informacje o ogłoszeniu: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
-  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 30.09.2020 r. pod numerem 591077-N-2020,  
- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/ w dniu 30.09.2020 r.,  
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.09.2020 r.  
SIWZ udostępniona od dnia 30.09.2020 r. 

 
§3. Tryb udzielania zamówienia: 
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: 

Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych, którego wartość szacunkowa nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Niniejsza SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz ze wszystkimi załącznikami została 
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/  pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ i pobierana jest 
samodzielnie przez wykonawców. 

3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oznaczone jest znakiem sprawy UMiG-
ZP.271.2.8.2020. Zaleca się, aby wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powoływali się na 
wskazany znak sprawy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.), 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 dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
przepisów szczegółowych, rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) a także powołane w dalszej treści SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 14 Ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

6. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
7. Ilekroć w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA jest mowa o: 

1) SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA; 
2) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 



3) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe; 
4) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

5) Ustawie lub ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.); 

6) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

 
§4. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych, 

zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w 

pkt 1), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ma 
charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej/technicznej i służy określeniu 
rodzaju robót wchodzących w skład zamówienia, zaś pełny zakres robót Wykonawca zobowiązany jest 
określić na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową/techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującym 
prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

4. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca 
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do 
wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 

5. Harmonogram prac musi uwzględniać wykonanie zadania w trzech etapach: 
1) 1 etap z terminem wykonania do dnia 15.12.2020 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 

140.000,00 zł brutto; 
2) 2 etap z terminem wykonania do dnia 30.06.2021 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 

65% całego zadania inwestycyjnego; 
3) 3 etap z terminem wykonania zgodnym z zapisami §7 niniejszej SIWZ obejmujący wraz z etapami 1 i 2  

zaangażowanie finansowe na poziomie 100% całego zadania inwestycyjnego. 
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową/ 

techniczną. 
7. 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. 
8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg 

projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych 
projektów przez właściwe do tego organy, jeżeli będzie to wymagane charakterystyką robót. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg i terenów na 
zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót oraz poniesie związane z tym opłaty 
administracyjne. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i ochrony istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego oraz pozostałego majątku publicznego i prywatnego znajdującego się w terenie robót. 

11. 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. 

12. 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. 



13. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze 
zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w 
dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 
zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 
dni od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą. 

16. 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. 

17. 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.). 

18. 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. 

19. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiązek i koszt 
Wykonawcy. 

20. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz wymaganą 
dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację tę 
Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia kontroli przez 
pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, 
pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań 
określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych 
prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w 
formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – terenu budowy przed rozpoczęciem 
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w 
tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po 
zakończeniu robót. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz 
Zamawiającemu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

22. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich 
dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 

24. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza wszelkie 
działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym. 

25. 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. 

26. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie 
zgodnej z prawem budowlanym. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania zamówienia – Wykonawca zobowiązuje się 
zapewnić na własny koszt. 

30. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 33 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. 

31. 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 zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania 
robót powinien być sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, 
certyfikaty, itp. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji czynności 
zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz dostarczyć 
komplet dokumentów niezbędnych do jego uzyskania. 

36. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

37. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w 
przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.  

38. W przypadku użycia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odniesień do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową/ techniczną powinien założyć, że 
każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp użytemu w dokumentacji 
towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”. 



W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i 
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 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. 

39. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Dodatkowe przedmioty: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskiej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

40.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp.  

41. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę  lub 
podwykonawcę.   
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub  

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace 
montażowe, instalacyjne oraz roboty ogólnobudowlane z zakresu robót instalacyjnych sieci 
sanitarnych, energetycznych i elektrycznych oraz budowlanych określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia (wyjątek stanowią sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną 
działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo), chyba, że z odrębnych przepisów 
wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace. 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności  kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w pkt 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:   
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                   i 

dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę   osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to  powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego    oświadczenie,  datę  
złożenia  oświadczenia,  wskazanie, że objęte wezwaniem  czynności  wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie  umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby  tych  osób, imion i nazwisk tych osób, 



rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis  osoby  uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę  kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia     czynności, których 
dotyczy ww.  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia    umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i  nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy,  rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę  kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

4) Z  tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający  przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w   wysokości   określonej we wzorze 
umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.   

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

42.  Podwykonawcy:  
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.  
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, 

zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) zakres zamówienia powierzany 
podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 
realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.  

3) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w 
ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się zgody 
na powierzenie całości lub części robót podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy 
Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania 
usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. Do zawierania umów o podwykonawstwo 
oraz rozliczeń z tego tytułu stosuje się również zapisy art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 

5) Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy – załącznik nr 4. 
 

§5. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 



§6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

 
§7. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 29.10.2021 r. 

 
§8. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:  
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca wykaże posiadanie: 
1) środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy i 00/100 zł); 
2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden 
milion pięćset tysięcy i 00/100 zł). 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu 
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć 
Wykonawcy – wyszczególnionych w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 lit a i b niniejszej SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia. 

3.  Zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie: 
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 roboty budowlanej 
polegającej na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni 
użytkowej (powierzchni netto) nie mniejszej niż 200 m2 oraz wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł 
brutto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy i 00/100); 

2) 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na 
kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu użyteczności 
publicznej o powierzchni użytkowej (powierzchni netto) nie mniejszej niż 200 m2 (co najmniej 1 
robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej bez ograniczeń. 

3) 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej posiadającą doświadczenie zawodowe 
polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (powierzchni netto) nie mniejszej niż 200 m2 (co 
najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych. 

4) 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe 
polegające na kierowaniu robotami budowlanymi bądź nadzorowaniu robót budowlanych przy 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie bądź przebudowie obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (powierzchni netto) nie mniejszej niż 200 m2 (co 
najmniej 1 robota) i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.  
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez 

Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz 
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 



2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272, ze zm.). 

W przypadku zaproponowania osób, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić 
tłumacza. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu 
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć 
Wykonawcy – wyszczególnionych w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 lit c i d niniejszej SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia. 

 
§9. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: 
1. Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.)  lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.)  – art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności  – art. 24. 
ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy lub ust. 

5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawianie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
sposób zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

§10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
1. Do oferty należy dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy w związku z art. 22  
ust. 1 pkt 2 Ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik  nr 
2 do SIWZ,  



2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy w związku z art. 24  
ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 

2. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość zamieszczonego na 
stronie https://platformazakupowa.pl/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi 
załącznik nr 11 do SIWZ. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 
ust. 1.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w 
ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy w zakresie: 
1) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SIWZ, 

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią 
załącznika nr 10 do SIWZ, 

2) potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 



b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

9. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit a i b, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych tj. takich, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu wskazanych w §8 pkt. ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit a – c – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
12. Dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu, zaś dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt. 2 powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.  

13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze  względu na siedzibę lub  miejsce  zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  



14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający zwróci się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym  wykonawca  ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania 
lub  miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

15. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawców: 
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty, którego treść stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia, 

3) oryginał dokumentu wniesienia wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie innej 
niż pieniądz (forma zgodna z § 15 niniejszej SIWZ), 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. 
 

§11. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych  
w art. 22a Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 
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 innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w §10 ust. 6 pkt 1, w zakresie w jakim Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych 
podmiotów. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  
ust. 1. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 



4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 
§10 ust. 1 SIWZ. 
 

§12. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23  

ust. 2 Ustawy, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia sporządzone 
odpowiednio według załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w §10 ust. 2 
SIWZ składa każdy z wykonawców. 

4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 
 

§13. Podwykonawstwo: 
1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 
2. Na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców (o ile są już znane). 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5. Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 36 ust. 2 pkt 11 Ustawy Zamawiający określił w Umowie stanowiącej 
załącznik nr 4 do SIWZ: 
1) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 



2) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które  
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu. 

 
§14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, 

wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz 
przekazywanie informacji odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 344) lub elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/ i formularza Wyślij wiadomość 
dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający 
domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

5. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub 
spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do 
ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 

6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania https://platformazakupowa.pl/ Zamawiający 
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w 
Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki. 

8. Dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomości e-mail dotyczące komunikatów w sytuacji 
gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną 
korespondencją. 

9. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych (przez platformazakupowa.pl) zgodnie z ust. 8 jest 
wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i 
wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. 

10. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych w informacjach publicznych  
w Formularzu składania oferty lub wniosku, gdyż pomimo wysyłania powiadomień mailowych mogą one 
ulec awarii lub wiadomość może trafić do folderu Spam. 

11. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie 
przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego. 

12. Sposób sporządzania dokumentów w postaci papierowej i elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w: 
1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych, 

2) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, 



3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, 

4) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5) Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
1) w postaci papierowej – składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
2) w postaci elektronicznej – składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
14. 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 lub oświadczeń, które każdego z 
nich dotyczą. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia, o której mowa w ust. 13, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  
o której mowa w ust. 16, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

17. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone 
w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, 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. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

22. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Ustawy, składa się pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej – w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23. Wyjaśnienia treści SIWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 



składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 1, 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 
– Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/ bez ujawniania źródła zapytania, 

5) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej, na której zamieszczono SIWZ – Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/,  

6) wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczonymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie 
strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – Platforma zakupowa 
https://platformazakupowa.pl/ w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania 
do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ. 

24. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
1) w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Adam Godlewski. tel. +48 54/ 287 85 27 
2) w zakresie procedury zamówień publicznych: p. Krzysztof Jaworski, tel. +48 54/ 287 85 48 

 
§15. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł 

(dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania 

ofertą. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 9546 

0004 2001 0000 0749 0039. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna: 

1) w postaci papierowej – oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą  
w oddzielnej kopercie. Opakowanie z wadium powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy 
oraz napisem: Wadium do postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Adaptacja budynku 
po byłym posterunku policji do celów publicznych”. Znak sprawy: UMiG-ZP.271.2.8.2020, 

2) w postaci elektronicznej – oryginał dokumentu wniesienia wadium, tj. opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, należy złożyć w formie 
elektronicznej wraz z ofertą. 

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 

8. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie – zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania ofertą – zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustaw. 



9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione  
w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
 

§16. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

§17. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z 



treścią wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, które należy odczytywać wraz z ewentualnymi 
wyjaśnieniami i/lub zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie  przeprowadzania 
postępowania. 

2. Ofertę należy sporządzić wg formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane 
oświadczenia i dokumenty. 

3. Instrukcja złożenia oferty w postaci papierowej: 
1) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Wszystkie strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć 
(zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

3) Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

4) Ofertę zaleca się złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy 
zabezpieczyć w sposób trwały, uniemożliwiający odczytanie treści oferty przed jej otwarciem, 
zaadresować na Miasto i Gminę Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe oraz oznaczyć napisem: 

 
Przetarg nieograniczony – oferta „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów 

publicznych”  
UMiG-ZP.271.2.8.2020  

Nie otwierać przed dniem 15.10.2020 r. godz. 12:15. 
 

Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 
formy pisemnej. W takim przypadku należy powiadomić Zamawiającego, składając zmiany lub 
powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach, 
odpowiednio oznakowanych „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 
oznaczenia na kopercie. 

7) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa winny 
być załączone w osobnej kopercie, opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron. Zastrzeżone 
informacje należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W 
przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z 
postanowieniami niniejszej SIWZ, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

4. Instrukcja złożenia oferty w postaci elektronicznej: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na 

https://platformazakupowa.pl/ w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, 
2) wymagania techniczne i organizacyjne związane  z wykorzystaniem Platformy zostały opisane  

w Regulaminie korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/,   
3) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 



przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty 
przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

4) zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony  
w odrębnym pliku, 

5) po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania, 

6) oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W 
procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca może złożyć bezpośrednio na 
dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz 
dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w 
przycisk Przejdź do podsumowania) z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą 
zostać podpisane indywidualnie, 

7) w związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów 
(skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki opisanej 
poniżej i podpisanie każdego załączonego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 10a ust. 5 
ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

8) ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na każdym dokumencie osobno: 
a) pobierz wszystkie pliki dołączone do postępowania na swój komputer, 
b) wypełnij pliki na swoim komputerze, a następnie podpisz pliki, które zamierzasz dołączyć do oferty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
c) dołącz wszystkie podpisane pliki do Formularza składania oferty na 

https://platformazakupowa.pl/, 
d) kliknij w przycisk Przejdź do podsumowania, 
e) następnie w drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz 

załączonych plików oraz ich ilości, 
f) do celów kontrolnych możesz opcjonalnie sprawdzić ważność i poprawność swojego elektronicznego 

podpisu kwalifikowanego i w tym celu: 
- pobrać plik w formacie XML, 
- po wgraniu XML system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację, o tym, czy plik XML został 

podpisany prawidłowo, 
- uzyskaną informację należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający 

przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu, 
- przyczyny błędnej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego podczas jego weryfikacji 

mogą być następujące: 
 brak podpisu na dokumencie XML 
 podpis kwalifikowany utracił ważność, 
 niewłaściwy format podpisu, 
 użycie podpisu niekwalifikowanego, 
 zmodyfikowano plik XML, 
 załączenie przez Wykonawcę niewłaściwego pliku XML, 

9) niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć etap 
składania oferty, 



10) następnie system zaszyfruje ofertę, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu 
otwarcia ofert, ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości e-mail z 
platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty1, 

11) w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl Wykonawca 
powinien przechowywać kopię swojej oferty wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze, 

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza składania oferty, 

13) z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty 
rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem 
terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu, 

17) złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza 
złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu 
powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej, 

14) jeżeli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje 
od razu po złożeniu nowej oferty, 

15) jeżeli oferta składana jest przez nieautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający 
konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone: 
a) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości e-mail, który musi być zgodny z adresem  

e-mail podanym podczas pierwotnego składania oferty lub 
b) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę, 

16) potwierdzeniem wycofania oferty w przypadku pkt 15 lit. a jest data potwierdzenia akcji przez 
kliknięcie w przycisk Wycofaj ofertę, 

17) wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu, 
18) wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią 

po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu, 
19) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty, 
20) Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj 

formularz, 
21) po złożeniu oferty Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została 

złożona po terminie. 
5. Po złożeniu oferty w postaci elektronicznej Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący 

tego, że oferta została złożona po terminie. 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 
wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
Składanie ofert przez https://platformazakupowa.pl/ jest dla wykonawców całkowicie bezpłatne. 

7. Oferty podmiotów zagranicznych oraz wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający uzna wersję polskojęzyczną oferty jako wersję 
wiążącą. 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Wartości pieniężne, określone w walutach obcych, wykazane we wszystkich dokumentach, dowodach 
składanych przez Wykonawcę w ofercie, winny być przeliczone na PLN wg kursu średniego ogłoszonego 
przez NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 
1 Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to do jego 
identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu 
przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność. 



10. W przypadku kiedy wartości pieniężne zostaną wykazane przez Wykonawcę w innej walucie niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia tych wartości na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na 
dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Wymagania techniczne i organizacyjne w przypadku składania oferty w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej: 
1) wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w Regulaminie platformazakupowa.pl,  
2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości  

10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB, 
3) przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie 

serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika, 
4) składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w 

terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej 
przeglądarki, itp., 

5) w przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na 
mniejsze paczki po np. 150 MB każda, 

6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku 
Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona, 

7) czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego 
Urzędu Miar. 

13. W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosimy o skorzystanie  
z pomocy Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod nr tel. 22 101 02 02, adresem email: 
cwk@platformazakupowa.pl 

14. Obowiązki wynikające z RODO: 
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego 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, 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 RODO). 

2) 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 wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w postępowaniu zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o treści wskazanej w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 
§18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. 

Kościelna 2, 87-630 Skępe, lub za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/  
w terminie do dnia 15.10.2020 r., do godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, 
w dniu 15.10.2020 r. o godz. 12:15. Oferty złożone w postaci elektronicznej zostaną otwarte za 
pośrednictwem Platformy zakupowej. 



3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na: https://platformazakupowa.pl/ informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie - dotyczy ofert złożonych w 
postaci papierowej. 
 

§19. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej/ 

technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr  7 do 
SIWZ), ujmując wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a w szczególności koszty: 
1) ogólne, zakupu, pośrednie, zysk, 
2) dostaw, dojazdu, podatków, opłat celnych i innych czynników, 
3) ubezpieczeń, 
4) zorganizowania i utrzymania terenu i zaplecza budowy, 
5) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
6) wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków, 
7) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na czas budowy: dróg, chodników, elementów 

małej architektury oraz drzew i krzewów, 
8) wykonania oraz odtworzenia zieleni, w tym trawników, 
9) utrzymania w okresie gwarancji i rękojmi, 
10) obsługi, badań i odbiorów, 
11) przygotowanie informacji (np. o planowanym rozpoczęciu robót, utrudnieniach) i zamieszczenie ich w 

przestrzeni publicznej, 
12) składowania na budowie materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, 
13) wywiezienia i utylizacji materiałów nienadających się do powtórnego użycia oraz utylizacja 

zmurszałego drewna, niekwalifikującego się do sprzedaży, itp. 
3. Załączone do SIWZ kosztorysy ofertowe ślepe oraz przygotowane na ich podstawie kosztorysy ofertowe 

stanowią wyłącznie funkcję pomocniczą. 
5. Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć 23% stawkę podatku od towarów i usług VAT. 
6. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do jednego 

grosza (czyli drugiego miejsca po przecinku). 
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we 2zorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
§20. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego: 
1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą  

w walucie polskiej (PLN).  
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

 
§21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 



1)  Kryterium 1: Cena   C – waga punktowa 60, 
2) Kryterium 2: Okres gwarancji  G – waga punktowa 40.  

3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
4. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:  

P = C + G 

gdzie   P  – suma punktów w kryteriach, 

   C  – punkty za cenę brutto oferty, 

  G  – punkty za okres gwarancji;  
1) w kryterium 1: Cena – punktacja wg poniższego wzoru:   

C = (Cn : Co)x 60 

gdzie  C  – punkty za cenę (wartość brutto) oferty, 

   Cn – najniższa oferowana cena (wartość brutto) oferty,  

   Co – cena (wartość brutto) oferty ocenianej; 
2) w kryterium 2: Okres gwarancji (G) – punktacja na podstawie okresu gwarancji zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym  
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów. Wykonawca może zaproponować okres 
gwarancji w miesiącach – 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium 
zostanie przyznana w następujący sposób: 
a) zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót 

budowlanych – 0 pkt, 
b) zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót 

budowlanych – 20 pkt, 
c) zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót 

budowlanych – 40 pkt; 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oraz okresów 
pośrednich. W przypadku błędnego wypełnienia formularza ofertowym w zakresie okresu 
gwarancji, tj.:  
- braku wskazania okresu gwarancji – okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny (czyli  

36 miesięcy), 
- wskazania więcej niż jednego okresu gwarancji, okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny 

ze wskazanych. 
5. W toku oceny ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników w punktach (P, C, G) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 8, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
§22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 Ustawy. 
2. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: 



1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w §23 SIWZ i we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 

2) przedłożenia kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie kosztorysów ofertowych ślepych 
stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, 

3) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy 
regulującej współpracę wykonawców. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w pkt w ust. 3, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

5. Jeżeli umowę ma podpisać osoba(-y) reprezentująca(-e) Wykonawcę inna(-e) niż osoba(-y) podpisująca(-e) 
ofertę, Wykonawca  najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem 
przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazaną(-e) osobę(-y) do zawarcia umowy. 
Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy 
przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty. 
 

§23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy żąda zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Warunkiem zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2) 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 2020 r. poz. 299). 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

04 9546 0004 2001 0000 0749 0039. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. 
rachunek Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do 
Zamawiającego przed zawarciem Umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed zawarciem Umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

8. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawierało zobowiązanie Gwaranta i/lub 
Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Zamawiający wyda (prześle) 
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 3. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

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

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

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

15. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się. 
16. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane 70 % zabezpieczenia. 
17. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
18. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w innej formie niż  

pieniądzu, termin obowiązywania zabezpieczenia musi uwzględniać okres 30 i/lub 15 dni, w którym 
Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Ustawy. 
 

§24. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w złączniku nr 4 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  
1) strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu Umowy o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach:  
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian w Dokumentacji 
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  

c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany 



stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy,  

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w  
Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzo-wanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

f)  wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

3) ponadto umowa może zostać zmieniona w następujących okolicznościach: 
a) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych 

podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału, przy czym jeżeli w trakcie realizacji zamówienia 
nastąpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy, który jest jednocześnie 
podmiotem, na którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, określonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp,  Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć zawierając niniejszą umowę, 

c) wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących 
zwiększeniem bezpieczeństwa, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań 
projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu, 

d) wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

e) konieczności zmiany sposobu wykonywania robót, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, 

f) wstrzymanie realizacji robót z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 
3. Potrzeba wprowadzenia każdej zmiany do umowy zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie 

„protokołu konieczności” podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.  

6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 



§25. Środki ochrony prawnej: 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych od art. 
179 do art. 198 g Ustawy. 
 

§26. REGULACJE RODO – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 

Skępe, tel.: 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail: sekretariat@skepe.pl. 
2) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z 
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@skepe.pl lub pisemnie na adres  korespondencyjny 
administratora danych, wskazany w pkt. 1. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja budynku po byłym posterunku 
policji do celów publicznych, numer referencyjny UMiG-ZP.271.2.8.2020 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowani o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 
3 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. 



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.  
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 dyrektywy 
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. 

 
§27. Pozostałe informacje: 
Zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych” jest współfinansowane  
ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
§28. Załącznik do SIWZ: 
Lp. Oznaczenie Nazwa Załącznika 
 załącznika 
1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy 
5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych 
6. Załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa/techniczna 
7. Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
8. Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy ślepy 
9. Załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych 
10. Załącznik nr 10 Wykaz osób 

11. Załącznik nr 11 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp 

12.  Załącznik nr 12 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 


