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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Dąbrowa Białostocka 

ul. Solidarności 1 

16 – 200 Dąbrowa Białostocka 

NIP: 5451683713 

REGON: 050659042 

tel. 85 7121 100,  fax. 85 7121 017 

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://dabrowa-bial.pl 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dabrowab@beep.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowa_bial 

Adres strony internetowej, na której udostępnione są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowa_bial  

Adres strony internetowej BIP Zamawiającego: https://bip-

umdabrowabialostocka.wrotapodlasia.pl/ 
 

godz. urzędowania: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30. 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

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

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej 

ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie 

Białostockiej na części działek nr geod. 85/20 i 85/24 przy ul. Gen. N. Sulika w 

Dąbrowie Białostockiej, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 201101_4 Dąbrowa 

Białostocka, powiat sokólski, woj. podlaskie. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej chodników i schodów, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej trybun, 

 wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej 

konstrukcji stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego, 

 wykonanie stelażu stalowego pod siedziska oraz dostawa i montaż siedzisk w ilości 

280 sztuk po 28 sztuk w każdym rzędzie w kolorach niebieskim i żółtym oraz 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowa_bial
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dodatkowo 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z 4 krzesełkami dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych z dostępem z poziomu projektowanego chodnika, 

 oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych za pomocą mas 

chemoutwardzalnych w kolorze niebieskim, 

 wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o 

wysokości 1.10 m oraz ich montaż do podłoża schodów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa Załącznik 

nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązuje 

się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zakresem 

SWZ, dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 

dokumentów niezbędnych do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy w myśl 

przepisów ustawy Prawo budowlane. 

6. Wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane – dostarczone w ramach realizacji zamówienia – muszą być produktami 

należytej jakości, nieużywanymi, fabrycznie nowymi, kompletnymi, wolnymi od wad 

materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz odpowiadać wymogom dotyczącym 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) a 

także w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213) oraz wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej, a 

także posiadać certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Przedmiary robót należy traktować jako materiał 

pomocniczy. Roboty uwzględnione w dokumentacji projektowej, a nieuwzględnione w 

przedmiarze, nie będą mogły być uznane za roboty dodatkowe. 

8. Zamawiający nie stawia wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, 

młodocianych, niepełnosprawnych. 

9. W dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ, uwzględniono 

zapisy art. 100 ustawy Pzp, tj. wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

w szczególności poprzez zaprojektowanie 4 wydzielonych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych oraz 4 miejsc dla opiekunów osób niepełnosprawnych, do których 

zapewnia się dostęp z poziomu projektowanego chodnika. 
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10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i 

dostarczone materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres 

gwarancji stanowi jednocześnie jedno z kryteriów oceny ofert. 

11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Kod główny: 

45000000-7         Roboty budowlane 

 

Kody dodatkowe: 

45233222-1        Roboty budowlane w zakresie układanie chodników i asfaltowania 

39110000-6        Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części 

39111000-3        Siedziska 

45247240-4        Roboty budowlane w zakresie barier stałych 

42113110-8        Płyty fundamentowe 

13. Wszędzie tam, gdzie przedmiot został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia źródła, szczegółowego procesu lub norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, wskazuje się, iż służy to jedynie 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów 

technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów, 

urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji 

projektowej, w tym m.in. zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót i SWZ pod warunkiem, że nie obniżą określonych dokumentacją projektową 

standardów, walorów użytkowych i estetycznych, będą posiadały odpowiednie 

wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zmówienia 

zgodnie z oczekiwaniami określonymi zarówno w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w SWZ. Wskazanie w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma 

na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

       Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami potwierdzającymi tą równoważność. 

 

 

IV. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ze względu na fakt, że 

przedmiot zamówienia stanowi całość pod względem technicznym i funkcjonalnym. 

Podzielenie zamówienia na części, z uwagi na planowany zakres, uniemożliwiłoby 

zrealizowanie zamówienia w sposób kompleksowy i zgodny z oczekiwaniami 
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Zamawiającego, przy zachowaniu wysokiej jakości wykonanych robót oraz dostarczonych 

materiałów. 

 

V. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VI. Katalog elektroniczny 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, nie 

dopuszcza dołączenia do składanej oferty katalogów elektronicznych. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 

VIII. Wizja lokalna 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu 

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

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe bądź 

zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, o którym mowa w 

tym punkcie, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że: 

         - dysponuje osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie umożliwiającym pełnienie 

samodzielnej funkcji technicznej przy realizacji zamówienia, z nie mniej niż 2-

letnim doświadczeniem na tym stanowisku, należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

2.  Wykonawca może na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

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

zdolności są wymagane. 

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

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

6.   Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo 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. 

 

X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne / konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni 

Wykonawcy (druk stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ). 

4. W odniesieniu do podstaw wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, natomiast w odniesieniu do pozostałych oświadczeń i 

dokumentów Wykonawcy ci mogą złożyć jeden wspólny dokument. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XI.  Oświadczenie wstępne i podmiotowe środki dowodowe 

1.   Dokumenty składane wraz z ofertą  

   1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

- Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

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

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

   2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

   3) W przypadku polegania, na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, także oświadczenia 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 – Załącznik nr 2a do SWZ. 
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   4) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, także oświadczenie dotyczące tego podwykonawcy 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2b do SWZ. 

   5) Wykonawca, który na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp polega na zdolności lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

   6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty 

należy dołączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ. 

2.   Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

Stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w 

zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

   1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz 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, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - Załącznik nr 8 do SWZ, do wykazu należy załączyć kopie 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy / robót tj. kopię 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami oraz kopię zaświadczenia o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

   2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

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

ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

b) działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
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Zamawiający od Wykonawcy, zamiast podmiotowych środków dowodowych, 

Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy 

wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – Załącznik nr 3 do SWZ, 

c) działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2415) w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, zamiast podmiotowych środków 

dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, tego podmiotu, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania z art. 

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – dotyczy Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu wskazali w ofercie, iż polegają na zdolności lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Załącznik nr 3a SWZ, 

d) działając na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2415) w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, zamiast podmiotowych środków 

dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia Podwykonawcy o aktualności 

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

potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstawy 

wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – dotyczy Wykonawców, w 

przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby - Załącznik nr 3b SWZ, 

e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

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

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076, 1086 i z 

2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ. 

   3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego działalność gospodarcza nie 

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

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

   4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w tym również wspólników spółki cywilnej:  
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       - dokumenty, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b składają łącznie,  

       - dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i e składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

   5) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, składa on dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 a i d dotyczący tego 

Podwykonawcy, potwierdzający, że nie zachodzą wobec Podwykonawcy podstawy 

wykluczenia z postępowania. 

   6) W przypadku, gdy Wykonawca polega, na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp na 

zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia dokument, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i c dotyczący tych podmiotów, potwierdzający, że nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

3. 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 wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że:  

     1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  

     2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 5, 

aktualne na dzień ich złożenia. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 
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XII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

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

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp Wykonawcę: 

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

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

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

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom no terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym 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 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 
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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 ustawy Pzp doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

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

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę 

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

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

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

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia określone w SWZ. Jeżeli wobec 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

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. 

6. Zgodnie z dyspozycją art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w 

okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, 

jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne,  

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

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub Zamawiającym,  

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczegółowe okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

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

wykluczenia; 

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

osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione 

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia;  

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

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp art. 109 ust 1 pkt 4 

ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 
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XIII.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 października 2021 r. Pierwszym dniem 

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

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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.  

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XIV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacja o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowa_bial (w zakładce dedykowanej 

postępowaniu). Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora 

platformazakupowa.pl oraz na Profilu Nabywcy Zamawiającego. 

2. Zamawiający w zakresie pytań: 

1) technicznych związanych z działaniem systemu - prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 

Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 

2) merytorycznych - wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w SWZ (Rozdział 

XV ust. 1 SWZ), 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie 

platformazakupowa.pl.  

4. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty - do ilości 10 

plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować przy maksymalnej wielkości 

150 MB. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość 

łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika . 

5. 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. 

6. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików 

https://platformazakupowa.pl/
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dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. 

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

między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

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

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana 

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 

na platformazakupowa.pl, 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 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

.pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowa_bial 

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

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 

w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 

art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

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

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

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

14. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,  

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

15. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy 

Pzp). 

16. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

18. 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. 

19. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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. 18, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 19, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XV. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna 

Sztukowska - Podinspektor w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które 

nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także 

ofert. 

 

XVI. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

XVII. Przedmiotowe środki dowodowe  

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe:  

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,  

2) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

3) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SWZ, treść złożonej oferty 

musi odpowiadać treści SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie 

Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.  

4) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,  

5) oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać 

bezpośrednio z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
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dołączonych dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 

wystawione przez osoby do tego upoważnione,  

6) formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności 

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247 i z 2019 r., poz. 848).  

2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń  
1) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,  

2) oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim,  

3) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski,  

4) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

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

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

ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których 

mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych,  

5) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4), przekazywane w 

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

6) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym,  

7) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument,  

8) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
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dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 

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

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału,  

9) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 8), dokonuje w przypadku:  

     podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,  

 przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  

      innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej, o której mowa w pkt 8) może dokonać również notariusz.  

10) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

11) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 10), dokonuje w przypadku:  

      podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,  

 przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 

4 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia,  

      pełnomocnictwa – mocodawca,  

     Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o której mowa w pkt 10) może dokonać również notariusz.  

12) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać wymogi ,,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 

lipca 2016 r.,  

13) w przypadku wykorzystania podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 
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dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 

XAdES,  

14) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

15) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

16) dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące 

wymagania:  

      są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

na informatycznym nośniku danych,  

 umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,  

 umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku,  

 zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  

3. Zawartość oferty  

Do oferty należy dołączyć:  

1) Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 

do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizuje zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów – jeżeli 

dotyczy,  

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy,  

4) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa każdy z Wykonawców),  

5) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia tego 

podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – 

Załącznik nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy,  
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6) Oświadczenie Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2b do SWZ – jeżeli dotyczy,  

7) Pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy – Prawo o notariacie które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy – 

jeżeli dotyczy,  
8) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy – Prawo o notariacie które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy – 

jeżeli dotyczy,  

9) Dowód wniesienia wadium,  

10) Przedmiotowe środki dowodowe – jeżeli dotyczy,  

11) Wykaz rozwiązań równoważnych – jeżeli dotyczy.  

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – złożenie oferty  

1) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postepowaniu za pośrednictwem 

,,Formularza składania ofert lub wniosku” dostępnego na platformazakupowa.pl w 

konkretnym postepowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

2) 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 przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

3) Zgodnie z § 4. ust 1. 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 

wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazał w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. 

4) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz  

SWZ dokumenty w postaci elektronicznej. 

5)  Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. 

6)  Oferta oraz wymaganie oświadczenia i dokumenty składane elektronicznie muszą 
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zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami, kwalifikowany podpis elektroniczny 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 lub wniosku (po kliknięciu w 

przycisk Przejdź do podsumowania). 

7) W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl 

Wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z 

pobranym plikiem XML na swoim komputerze. 

     8) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

 

5. Zmiana i wycofanie oferty  

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub 

wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

     2)  Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez 

zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy 

to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

3) 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. 

4) Jeśli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to 

wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty. 

    5) Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę 

(niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego 

potwierdzone: 

         a) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres 

email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub 

         b) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę. 

     6) Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku pkt 5a jest data 

potwierdzenie akcji przez kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę. 

7) Wycofanie oferty  możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w 

postępowaniu. 

8) Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości 

zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

9) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej 

oferty. 

 

XIX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2021 r. do 

godziny 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 10.30. 
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3. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu na platformazakupowa.pl i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

4. W przypadku awarii  platformazakupowa.pl, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

     nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

     cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

XX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena wykazana w ofercie jest ceną ryczałtową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - ustawa 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320). Za sposób wyliczenia ceny 

ryczałtowej odpowiada Wykonawca.  

2. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo.  

3. Cenę wykazana w ofercie należy podać w złotych polskich. Winna być zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w złotych polskich.  

5. W Formularzu ofertowym Wykonawca winien określić cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.  

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.  

7. Wskazana w Formularzu ofertowym cena musi obejmować wszelkie koszty związane z 

realizacją robót budowlanych, dostaw i usług związanych z wykonaniem tychże robót, w 

tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne, koszty zakupu i 

dostawy materiałów i urządzeń opisanych dokumentacją projektową, w tym koszty 

związane z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, koszty przeprowadzenia 

wymaganych badań, koszty dojazdów na teren budowy, koszty robót przygotowawczych, 

porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza 

budowy, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, koszt obsługi geodezyjnej, a 

także ryzyko inflacyjne, a także musi obejmować wykonanie wszelkich robót i prac 
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niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i 

specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i 

nie wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę 

przy zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z 

dokumentacją projektową.  

8. Wszystkie czynności związane z obliczaniem ceny i mające wpływ na jej wysokość 

Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.  

9. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, nie wymienione wyżej koszty, 

konieczne jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Otrzymana w ten sposób łączna wartość 

brutto zostanie przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie dla porównania i oceny 

złożonych ofert.  

11. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca nie zawrze 

takiej informacji w treści oferty Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług.  

12. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto określoną w 

formularzu ofertowym. 

 

XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  

najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia wag oraz sposobu oceny oferty 

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

są:  

1) cena – 60%,  

2) okres gwarancji – 40%,  

2. Sposób oceny ofert:  

      1) w kryterium „cena”:  

        Oferta z najniższą ceną otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, 

według formuły:  

                                                            C = (Cn/Co) x 60 pkt   

       gdzie:  
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C – przyznane punkty w kryterium „Cena”;  

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert;  

Co – cena oferty ocenianej (brutto),  

     2) w kryterium ,,okres gwarancji” :  

       Okres gwarancji na przedmiot zamówienia mierzony będzie w miesiącach. Minimalny 

okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max. 40 pkt, pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej, według formuły:  

                                                       G = (Go/60-m-ce) x 40 pkt  

       gdzie:  

G – przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji”;  

Go – ,,okres gwarancji” oferty ocenianej 

60 m-cy - maksymalny okres gwarancji.  

       Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. W 

przypadku podania okresu gwarancji krótszego, niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  

       W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego, niż 60 miesięcy Zamawiający na 

potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmie, że Wykonawca zadeklarował okres 

60 miesięczny.  

     4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:  

                                                              Sp = C + G  

       gdzie:  

       Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny 

ofert  

       C – przyznane punkty w kryterium ,,cena”  

       G – przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji”  

3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów 

według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 

5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra 

po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z 

postępowania, którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

5.   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

dokumentach zamówienia.  
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6. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przez upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 

30 dni.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody na wybór oferty, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

9. Oferta Wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą zostanie odrzucona. 

 

XXII. Sposób poprawy stwierdzonych omyłek 

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokona poprawy stwierdzonych oczywistych 

omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności 

oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O 

dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona.  

2. W przypadku, poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 

dokumentami zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody 

na poprawienie omyłki.  

3.  Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna niezamierzoną niedokładność, błąd 

pisarski lub inną podobną usterkę w tekście, w szczególności niezamierzone 

przekreślenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny czyli niedokładność widoczną dla 

każdego bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy.  

4.  Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna widoczny, niezamierzony błąd 

rachunkowy popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego 

wyniku działania arytmetycznego.  

5.   Za omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodującą 

istotnych zmian w treści oferty Zamawiający uzna omyłkę, która nie powoduje istotnych 

zmian w treści oferty jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę 

oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

6. W związku z tym, ze cena ofertowa jest ceną ryczałtową poprawianie omyłek 

rachunkowych w poszczególnych wierszach sprowadzi się do tego, że Zamawiający 

przyjmie, że prawidłowo podano ceną ryczałtową, bez względu na sposób jej obliczenia. 
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Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

 

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłana 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, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4.  Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum), 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia 

umowy regulującej współpracę Wykonawców.  

5.   Umowa, o której mowa w ust. 4, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, czas 

trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, zasady 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, zasady i sposób współdziałania, w tym 

zakres prac przewidziany przez każdą ze stron, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, zasady dokonywania rozliczeń.  

6.  Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 

Zamawiającemu - pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy, wypełniony na 

podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót kosztorys ofertowy sporządzony 

co najmniej metodą kalkulacji uproszczonej, na bazie którego została skalkulowana cena 

oferty. W kosztorysie należy ująć wszystkie elementy stanowiące całość przedmiotu 

zamówienia (Rozdział III, ust. 2 SWZ). 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1.  Środki ochrony prawnej 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.  

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 ustawy Pzp, 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

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

języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie 

powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach 

Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego 

przez tłumacza przysięgłego.  

5.   Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na 

projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców 

lub konkursie, 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.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu.  

8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

9. Odwołanie zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli);  

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego;  

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 

albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, 

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania;  

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  
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10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników.  

10. Do odwołania dołącza się:  

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  

2) dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu;  

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.  

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:  

1) nie zawiera braków formalnych;  

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.  

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.  

13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 

unijne, w terminie:  

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

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

określony w lit. a.  

14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

18. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia 

dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
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19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku 

zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy Pzp, przez uczestnika, 

który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.  

21. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:  

1) nie zawiera braków formalnych;  

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.  

22. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.  

23. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania 

warunków formalnych, braku pełnomocnictwa lub braku dowodu uiszczenia wpisu w 

terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2 ustawy Pzp  

24. Prezes Izby wzywa odwołującego, pod rygorem zwrócenia odwołania, do poprawienia lub 

uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu lub dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego, w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia wezwania. Nieprawidłowe oznaczenie odwołania lub inne oczywiste 

niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.  

25. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2 ustawy 

Pzp, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 518 ust. 1 ustawy 

Pzp, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie 

wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O 

zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis 

postanowienia wraz z uzasadnieniem. Przepis art. 559 ust. 2 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. Przepisy o zwrocie odwołania stosuje się w przypadku niezachowania 

warunków formalnych odwołania lub braku pełnomocnictwa, stwierdzonych przez skład 

orzekający.  

26. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie 

nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa 

Izby.  

27. Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie ustosunkowuje się do treści odwołania, 

wskazuje twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub w celu odparcia 

wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu.  

28. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:  

1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;  

2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;  

3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;  

4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania, dotyczącego tego samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego;  
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5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku 

Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, 

którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;  

6) odwołujący nie przekazał Zamawiającemu odpowiednio odwołania albo jego kopii, 

zgodnie z art. 514 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

XXV. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021 r., poz. 1129).  

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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) zwanego dalej RODO), informuję że:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. 

Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka, tel. 85 7121 100, www.dabrowa-bial.pl, 

e-mail: dabrowab@beep.pl 

b. inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Paweł Niesterowicz, 

kontakt: pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Solidarności 1, 16 – 

200 Dąbrowa Białostocka, pocztą elektroniczną na adres email: 

iod_um_dabrowa_bialostocka@podlaskie.pl, tel. 85 7121 100;  

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

celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny 

stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 

spoczywający na Zamawiającym;  

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74-76 

ustawy prawo zamówień publicznych;  

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 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, a jednocześnie w oparciu o § 38 ust. 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z 

późn. zm.) po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego 

stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór przesyłek w składzie, 

dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach 

określonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu zamówień 

publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.  

f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

mailto:iod_um_dabrowa_bialostocka@podlaskie.pl
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

2. 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 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;  

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 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

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;  

3. nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

XXVI. Dopuszczalny zakres zmian zawartej umowy 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;  

a. wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy 

opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w umowie, 

b. gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych 

wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego - przedłużony termin realizacji 

uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak i 

okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,  
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c. gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który 

niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja 

robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie 

realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami 

technicznymi itp., 

d. w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, 

huragany, gwałtowne burze, itp.), uniemożliwiających realizację robót, potwierdzonych w 

dzienniku budowy przez kierownika budowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać 

będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może 

nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, 

pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki 

budowlanej, normami technicznymi itp.,  

e. w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, 

potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy - przedłużony termin 

realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i 

okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,  

f. w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez 

Zamawiającego robót (co nie jest następstwem nienależytego wykonania robót przez 

Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas wstrzymania robót, 

jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,  

g. w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 

bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - przedłużony 

termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, 

jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,  

h. wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy 

zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania 

terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu 

umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa 

SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w 

szczególności:  

      nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy, 

 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
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przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,  

 wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,  

 inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią.  

2) zmiana w zakresie wynagrodzenia - w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych, do 30 % ceny ofertowej Wykonawcy, 

3) zmiana w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 

sytuacjach:  

a. wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy,  

b. rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy 

będzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną 

na podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy,  

c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

wytyczne wydane przez uprawniony organ,  

d. konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w 

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e. zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany 

materiałów i urządzeń, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie 

spowodują obniżenia parametrów lub standardów jakościowych, 

f.  zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres 

lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta 

polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu 

umowy, 

g. zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-

19. 

 

XXVII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
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2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

7. Wymagania, o których mowa w ust. 5 i 6 mają zastosowania do dalszych podwykonawców.  

8. Szczegółowe regulacje w zakresie powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom 

zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

XXVIII. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie   

realizacji zamówienia 

1. Wypełniając dyspozycje art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).  

2. Zobowiązanie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników, z 

wyłączeniem kierownika budowy, którzy w ramach niniejszej umowy będą wykonywać 

czynności w zakresie robót:  

 ogólnobudowlanych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

 w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych. 

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

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
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 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody:  

a. oświadczenia 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

b. poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, 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 w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności 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; zwane 

RODO). Przedkładane kopie umów muszą jednak zawierać możliwe do 

zidentyfikowania informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika.  

c. oświadczenia zatrudnionego pracownika.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów poświadczających zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których 

mowa w ust. 4 lit. a, b i c), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie 

traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia i będzie skutkować naliczeniem 

kar umownych. 

 

XXIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny ofertowej brutto.  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z 

następujących form:  
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1) pieniężnej,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po usunięciu ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego),  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi 

za wady.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 

w ofercie.  

8. 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, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty gwarancyjnej nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze, pisemne 

żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się 

ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z 

postanowieniami umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe 

wykonanie umowy. 

11. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę 

jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy. 
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XXX. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.  

3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

5. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.  

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

ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp.  

9. Zamawiający nie stawia zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz 

inni Wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób 

społecznie marginalizowanych,  

10. Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, który nie 

przewiduje negocjacji. 

 

XXXI. Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu,  

3. Załącznik nr 2a - Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

4. Załącznik nr 2b – Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu,  

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

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

6. Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności 

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

7. Załącznik nr 3b – Oświadczenie Podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

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

8. Załącznik nr 4 – Projekt umowy,  

9. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  

10. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej,  

11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp  

12. Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego,  

13. Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna. 
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