
 
 

  
 

 

Nr postępowania ZP - 6/2022 
Nr sprawy: ROiSO.271.7.2022.DMA 

 
 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych,                 

o których stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                                           

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  na zadanie p.n.: 

 

 

Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją    

                      deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową  

 

 

 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zatwierdził: Burmistrz Sośnicowic Leszek Kołodziej   

       

 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 
 

ROZDZIAŁ 1.  Informacje o postępowaniu 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Sośnicowice  

ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,  

NIP:9691422687 

 

2. Jednostka realizująca zamówienie: 

Urząd Miejski w Sośnicowicach 

Ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice 

tel. (32) 238-71-91 

fax. (32) 238-75-50 

Strona internetowa – http://sosnicowice.i-gmina.pl/.; http://www.sosnicowice.pl/ 

e-mail: um@sosnicowice.pl 

platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice 

 

     3.   Finansowane zamówienie: 

     

 

 

 

Inwestycja pn.: „Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją    

                            deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową”  

jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:  

                                 Programu Inwestycji Strategicznych 

 

 
ROZDZIAŁ 2.  Tryb udzielenia zamówienia 

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

ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej jako 

ustawa p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej, 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 
ustawy Pzp.  

9.1.Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zamówienie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budowę drogi, a zatem  dot. jednego 

obiektu budowlanego, objętego jedną dokumentacją projektową. 

Podział zamówienia byłby nie tylko niecelowy, ale spowodowałby nadmierne trudności 

http://www.sosnicowice.pl/
mailto:um@sosnicowice.pl


 
 

techniczne i wygenerowałby zwiększenie kosztów wykonania tegoż zamówienia. Stworzyłoby 

to również zagrożenie prawidłowego zrealizowania zadania przez potrzebę skoordynowania 

działań poszczególnych wykonawców, którzy realizowaliby różne części zamówienia. 

9.2.Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej 

niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam 

podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym 

Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.  

10.  Zamawiający  nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p. 

11. Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy p.z.p. 

12. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 

 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia roboty ogólnobudowlane, które polegają na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zm.). Powyższy obowiązek obejmuje roboty:  

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- roboty instalacyjne, 

- roboty wykończeniowe. 

 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, 

kierowników robót. 

2) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez 

Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 5 dni licząc od 

dnia podpisania umowy. 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 imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni 

roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez 

niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Dowodami mogą 

być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego 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 imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy, 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 



 
 

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

(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 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5) Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 

czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 

rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego 

dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w 

dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudniona osobę Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę wszystkich osób. 

6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 12 ust. 7 wzoru 

umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

 
ROZDZIAŁ 3.  Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem inwestycji jest:  

rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

kanału technologicznego oraz budowę drogi przy ulicy Smolnickiej na działkach 

1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 

2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 

2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 

2735/290, 1384/294, 1619/297.  

Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 

1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 

2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 

2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 

1384/294, 1619/297 objętych wnioskiem obejmują:  

- budowę drogi,  



 
 

- rozbudowę sieci wodociągowej wraz z armatura hydrantową p.poż,  

- budowę kanalizacji sanitarnej,  

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,  

- budowę kanału technologicznego,  

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w 

tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania:  

     Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach. Obszar 
inwestycji nie jest jeszcze w całości zagospodarowany. Większość terenu pokryta jest 
roślinnością niską i wysoką. Na pozostałych działkach zlokalizowana jest zabudowa usługowo-
handlowa.  

     Przedmiotowe działki, na których planowana jest budowa drogi wraz z jej odwodnieniem, a 
także  rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego 
oraz drogi stanowi działki drogowe należące w większości do Gminy Sośnicowice.  

     Na terenie inwestycji, w rejonie ul. Smolnickiej, znajduje się następująca infrastruktura 
techniczna:  

- sieć kanalizacyjna,  
- sieć wodociągowa  
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 

związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu.  

 
Projektowana inwestycja spełnia warunki zawarte we wszystkich wymaganych decyzjach oraz we 
wszystkich pozostałych decyzjach i uzgodnieniach tj. uzgodnieniach branżowych z gestorami 
sieci wskazanych w powyższym punkcie.  
Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 
1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 
2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 
2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 
1384/294, 1619/297 objętej wnioskiem obejmują:  

- budowę drogi  
- budowę sieci wodociągowej wraz z armaturą hydrantową p.poż., PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
- budowę kanalizacji sanitarnej,  
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,  
- budowę kanału technologicznego,  
4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub  terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów 
budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z MPZP/decyzją 
ULICP.  

 
Długość budowanej drogi – 970 [mb]  
Długość budowanej sieci wodociągowej wraz z hydrantami – 932 [mb]  
Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1044 [mb]  
Długość budowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1145 [mb]  
Długość budowanego kanału technologicznego – 549 [mb]  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obrębie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.  
Projektowane rozwiązania są zgodne z zapisami zawartymi w decyzji MPZP.  

5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
    Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej ani nie leży na terenie 

objętym jakąkolwiek inną formą ochrony przyrody.  
6) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:  



 
 

     Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.  
Planowa inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich.  
 

7) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  
a/ Zagospodarowanie mas ziemnych –masy ziemne w całości należy przeznaczyć do utylizacji  
b/ Odwodnienie wykopu – zebrane w wykopie wody odprowadzić przez drenaż odwadniający do 
studni odwadniających.  
c/ Wszystkie prace budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP i 
Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.  
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich  
Realizacja przedmiotowej inwestycji powoduje częściowe ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, dostępu 
światła dziennego sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie będzie powodować uciążliwości 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.  
Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w całości na działkach planowej inwestycji.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu  
Z uwagi na proste warunki gruntowe, charakter zabudowy oraz głębokość wykopów pod 
projektowaną sieć i przyłącza wodociągowe, planowaną inwestycję zakwalifikowano do II kategorii 
geotechnicznej. Grunt nadaje się do usytuowania projektowanej inwestycji. Po wykonaniu 
wykopów i nasypów pod inwestycję należy ocenić warunki gruntowe na całej powierzchni wykopu.  
8) informacja o obszarze oddziaływania terenu  
Zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2021r. poz. 2351), obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działki, 
na której jest projektowana , działki nr 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 
2325/290, 2333/283,  
2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 
2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 
2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 
 
 
2. LOKALIZACJA:  
Jednostka ewidencyjna nr: 240506_4 Sośnicowice  
Obręb 0007 Sośnicowice  
Działki nr: 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 
2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 
2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 
2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 
nazwy i kody: 
a) grup robót, 
b) klas robót, 
c) kategorii robót; 
Grupa robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
Klasa robót: 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
Kategoria robót: 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowe 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
 

 
ROZDZIAŁ 4. Wizja lokalna 
 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego. 



 
 

 
 
ROZDZIAŁ 5. Podwykonawstwo 
 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców (nazwa), o ile są już znane. 

3. 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 realizację zamówienia. 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 części 
zamówienia. 

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

 

 
ROZDZIAŁ 6.  Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy należy uznać termin pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do przeprowadzenia odbioru, 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

ROZDZIAŁ 7.  Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone. 

 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 

wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 

00/100). 

 

 

 



 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości  sieci min 1 km; 

b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do 

realizacji zamówienia: 

 

1) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne 

członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, osoba ta obejmie pełnienie 

obowiązków Kierownika Budowy; 

 

 

2) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; osoba ta 

obejmie pełnienie obowiązków Kierownika Robót Drogowych; 

 

Uwaga: 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 

ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

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

831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

 

 
ROZDZIAŁ 8.  Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 



 
 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, 

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

Rozdziale 11 ust. 1.2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

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

powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale 11 SWZ. 

 

 
ROZDZIAŁ 9.  Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie     

                        zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane. 

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

doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

 

 
ROZDZIAŁ 10.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. Zamawiający 



 
 

wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 



 
 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do 

wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE 

L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 

765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 

sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

  

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 

ustawy pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 



 
 

koncesyjnej, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

oświadczenia i dokumenty. 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

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

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

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

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

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

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia oraz potwierdzenie opłacenia 

składki; 

3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

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

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

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej 

dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył; 

4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za 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. 

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

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

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

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające 

dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

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

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

ROZDZIAŁ 12.  Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ.  

 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) i formularza „Wyślij 

wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania 

(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po 

których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 

sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa 



 
 

niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s,  

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 11.0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 

  f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -  kodowanie UTF8 

  g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

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

FGłównego Instytutu Miar. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący. 

5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej 

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

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 6, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

              Dominika Magiera – insp. ds. zamówień publicznych, tel. 32 335 86 36; 

2)  w zakresie merytorycznym:                                                                                                 

Arnold Sosna – gł. specjalista ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa,  

tel. 32 335 86 28. 

 

ROZDZIAŁ 13.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące     
                        składanych oświadczeń i dokumentów.  

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SWZ.  

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SWZ; 

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


 
 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

5. 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. Gdy umocowanie osoby składającej 

ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa ofertę za 

pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i 

podpisania umowy.   

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

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

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

ofertę powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..  

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i 

postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania 

informatycznego pod adresem:  www.platrofmazakupowa.pl 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponowne złożenie. 

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

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ 14.  Sposób obliczenia ceny oferty.  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 

23%. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

http://www.platrofmazakupowa.pl/


 
 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

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

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

usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

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

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 

obowiązek: 

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

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

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

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.   

 

ROZDZIAŁ 15.  Wymagania dotyczące wadium.  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:   

120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:        

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z zaznaczeniem  

       „Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją  deszczową i sanitarną   

        oraz siecią wodociągową  

              Nr zamówienia publicznego ZP-6/2022. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji 

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert);  



 
 

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa wykonawcy oraz beneficjenta 

poręczenia lub gwarancji;  

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią               

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 
ROZDZIAŁ 16.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 14.06.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

 

ROZDZIAŁ 17.  Sposób i termin składania i otwarcia ofert.  
 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 16.05.2022 r. do godziny 

09:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

3.  Otwarcie ofert następ w dniu 16.05.2022 r. o godzinie 09:30   

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
ROZDZIAŁ 18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu  
                       oceny ofert.  

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

      

L.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 



 
 

1.  Cena (C ) 60%   60 punktów 

2.  Czas trwania okresu gwarancyjnego (G) 40%   40 punktów 

 

2. W kryterium cena (C) najwyższą liczbę punktów – 60 pkt – otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

       

      cena oferty najtańszej 

C=--------------------------------x60pkt 
      cena oferty badanej 

Gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 

CN – najniższa zaoferowana cena brutto  

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

 

3. W kryterium czas trwania okresu gwarancyjnego (G), na podstawie deklaracji zawartej w 

formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, liczonej od daty podpisania portokołu 

końcowego odbioru robót, Zamawiający będzie przyznawał  punkty za każdy kolejny rok 

przedłużenia okresu gwarancji powyżej 5 lat. Wykonawca może otrzymać następującą ilość 

punktów: 

 
- za 6 rok gwarancji (otrzyma 20 pkt.) 

- za 7 rok gwarancji (otrzyma 40 pkt.) 

 
Wykonawca winien zadeklarować okres gwarancji w pełnych latach. Brak deklaracji okresu 
gwarancji lub deklaracja okresu krótszego niż 5 lat skutkować będzie odrzuceniem oferty. W 
przypadku deklaracji okresu gwarancji dłuższego niż 7 lat, do umowy zostanie przyjęta 
wartość zgodna z deklaracją, zaś do potrzeb oceny ofert Zamawiający przyjmie okres 7 lat.      

 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczoną według poniższego wzoru: 

S=C+G 

S- suma punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryteriach oceny ofert; 

C-ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Ceny; 

G -ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Długość gwarancji na roboty  

  

 
ROZDZIAŁ 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  
                       w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

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

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale 21 

SWZ. 

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

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 



 
 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

 poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

Zamawiającego, 

 złoży kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi 

(stawka roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu), 

 złoży harmonogram realizacji zamówienia, uzgodniony z Zamawiającym. 

 

 

ROZDZIAŁ 20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej  podanej w 

ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 

450 ust. 1 ustawy Pzp. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy najpóźniej przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 

3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we 

projektowanych postanowieniach umownych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach nr 54 8460 0008 2001 0000 

0909 0002. Potwierdzenie przelewu należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy. 

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. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna – warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed zawarciem umowy akceptacji 

Zamawiającego.  

6. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę w inne formie niż pieniężna, powinno mieć 

charakter bezwarunkowy, być nieodwołalne, a wynikające z niego świadczenie pieniężne 

powinno być płatne na pierwsze pisemne żądanie zapłaty beneficjenta (Zamawiającego) i 

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności treść dokumentu 

zabezpieczenia nie może zawierać postanowień: 

1) Warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta od: 

a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty 

beneficjenta (Zamawiającego); 

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiającego) do 

dobrowolnego wykonania lub należytego wykonania zobowiązania; 

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposób przez beneficjenta 

(Zamawiającego) okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez zleceniodawcę (Wykonawcę); 

d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiędzy beneficjentem 

(Zamawiającym) a zleceniodawcą (Wykonawcą), 

e) Przedstawienia oryginału gwarancji wraz z żądaniem zapłaty beneficjenta 

(Zamawiającego); 



 
 

2) Określających termin wygaśnięcia gwarancji przed terminem ustania stosunku 

zobowiązaniowego, który zabezpiecza, z zastrzeżeniem zapisów art. 453 ust. 7 ustawy 

PZP; 

3) Wprowadzających klauzulę prorogacyjną, chyba że jako sąd właściwy do rozstrzygania 

sporów pomiędzy stronami wskazano sąd właściwy miejscowo dla beneficjenta 

(Zamawiającego). 

7. Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (art. 445 ustawy Pzp). 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty - stanowiące 

zabezpieczenie - powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 

30% wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Dopuszcza 

się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym 

rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres 

obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak również złożenie dwóch odrębnych 

dokumentów. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia lub gwarancji  

będzie akceptowane w szczególności jeśli: 

1) 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór 

końcowy przedmiotu  umowy i okres 30 dni po odbiorze, 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i 

obejmujący dodatkowy okres 15 dni. 

 

 

ROZDZIAŁ 21.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.  
 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do 
SWZ. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

 
 

ROZDZIAŁ 22.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
                       postępowania o udzielenie zamówienia.     

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 



 
 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W oparciu o art. 513 p.z.p. odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 

jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej,przed upływem terminu do wniesienia 

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

terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

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

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

 
 
ROZDZIAŁ 23.  Ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic, z siedzibą: Rynek 
19, 44-153 Sośnicowice. e-mail: um@sosonicowice.pl tel.: 32 238 71 91 

2. Inspektorem Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie jest Pan Zbigniew Woźniak, z którym 
można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych poprzez mail: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w 
Sośnicowicach. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  
z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu prowadzenia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z obowiązku prawnego 
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywającego na 



 
 

Zamawiającym, a także w celu realizacji umowy oraz  podjęcia czynności niezbędnych przed 
jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Prawa zamówień 
publicznych do wzięcia udziału w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp i związane są z niemożnością uczestnictwa w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres 
obowiązywania tej umowy, z uwzględnieniem zapisów w JRWA jednostki. Zgodnie z 
obowiązującymi w jednostce przepisami archiwalnymi, teczki aktowe będą przechowywane w 
archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych 
oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień 
publicznych; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 
Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli 
jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
umów powierzenia lub stosownych upoważnień, w  tym  podwykonawcom, z  którym  
Administrator  zawarł umowę (np. dostawcy usług informatycznych).  
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej 
(Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem. 

7. Posiada Pani/Pan (z zastrzeżeniem przepisów RODO) następujące prawa: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
Prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych nie może niekorzystnie 
wpływać na prawa i wolności innych osób; Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie danych 
osobowych, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
RODO   wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych 
osobowych, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu doprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
przy czym  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. Skorzystanie z tego prawa nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - 
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż 
przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dane osobowe nie będą również profilowane. 



 
 

10. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane 
mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – z 
wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w przepisach. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający (Administrator danych osobowych) przypomina o ciążącym  
na Pani/Panu (jako Wykonawcy) obowiązku informacyjnym dotyczącym zasad i sposobie 
przetwarzania danych osobowych wynikającym z art. 14 RODO względem wszystkich osób 
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego 
udział w postępowaniu oraz w związku z realizacją umowy, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI – STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ  
  
Załącznik 1 - Formularz ofertowy          
Załącznik 2 – Oświadczenie wstępne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu                 

 i braku przesłanek do wykluczenia z postępowania  
Załącznik 3 - Wykaz robót budowlanych        
Załącznik 4 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie                            
Załącznik 5 –  Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Załącznik 6 – Wzór umowy 
Załącznik 7 – Dokumentacja projektowa 

- STWiOR,  
- Przedmiar robót,  
- Pozwolenie na budowę. 
 
 
 

 
 

        
 

Sporządziła: Dominika Magiera                                                                                                                                                                                
Inspektor ds. zamówień publicznych 
 
 


