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DZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. GMINA BIECZ      

ul. Rynek 1,   38-340 Biecz 

NIP 738-197-38-83,   REGON 370440614 

tel./fax  13 4406800/ 13 4406802 

e-mail: um@biecz.pl 

www.biecz.pl 

zwana w dalszej części Zamawiającym 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści  SWZ  oraz  

inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane z postępowaniem o udzielenie 

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

2. Zamówienie prowadzone jest przez Gminę Biecz w imieniu i na rzecz Bieckiego Centrum 

Kultury, na mocy porozumienia zawartego dnia 15.01.2021 roku. 

 

DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich 

ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 

negocjacji ofert. 

Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3. 

3. Kryteria oceny ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby 

wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: kryterium ceny. Do negocjacji zostaną zaproszeni 

Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę. 

4. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, 

negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert. 

5. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

6. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty 

niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy, Zamawiający będzie kontynuował 

postępowanie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu. 

8. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji; 

2) których oferty zostały odrzucone; 

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy 

Pzp; 

mailto:um@biecz.pl
http://www.biecz.pl/
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert. 

10. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Zamawiający udostępni oferty wraz z 

załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych 

ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

11. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz 

zaprosi ich do składania ofert dodatkowych. 

12. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

13. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierać będzie nowe propozycje w 

zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej 

korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta 

złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w 

zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach 

każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która 

będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie 

odrzuceniu. 

 

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury   

 

Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ, wizualizacjach, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej. Podana kolejność określa hierarchię 

wymienionych dokumentów w przypadku rozstrzygania sporów co do rozbieżności w ich treści. 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, w tym: 

Budynek główny służyć będzie w całości do działalności kulturalnej. Mieścić się będą w nim 

pomieszczenia do działalności kulturalnej Bieckiego Centrum Kultury wraz z zapleczem socjalnym 

i technicznym. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty ławy i stopy fundamentowe 

żelbetowe. Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji drewnianej kratownicowej. Budynek 

ocieplony od zewnątrz styropianem. W budynku zaprojektowano klimatyzację i centralne 

ogrzewanie zasilane poprzez wymiennik podłączony do sieci ciepłowniczej. Na dachu 

zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 16,8 kW, służące do wytworzenia prądu na 

cele głównego obiektu kultury budowanego w ramach projektu. 

Z budynkiem połączona będzie scena stała, wymiary sceny 12m x12m. Przy scenie znajdować się 

będą 2 pomieszczenia garderoby (damska/męska) oraz toalety. Wykonanie niezbędnych instalacji 

(niezależnej elektrycznej/120kW/ umożliwiająca podpięcie agregatu prądotwórczego do zasilania 

sceny, podstawowa oświetleniowa, podstawowa nagłośnienia umożliwiająca obsługę sceny.  

Zadanie obejmuje budowę przyłączy i instalacji: wod-kan, kanalizacji deszcz., energii elektrycznej 

i budowę elementów małej architektury. 
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Przy północnej granicy terenu inwestycji zlokalizowane będą pawilony wystawienniczo-handlowe 

– obiekty parterowe, drewniane, pokryte dachem dwuspadowym, część zamykana 32 pawilony o 

pow. 5,5 m2 każdy pawilon, przed nimi, pokryta wspólnym z nimi dachem dwuspadowym część 

otwarta - jako zadaszone przejście w formie pasażu, będące integralna częścią pawilonów 

zamykanych (w tym 2 szt.- pomieszczenia zaplecza technicznego). 

Dla obiektów zrealizowane będą przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 

elektroenergetycznej, obiekty ogrzewane będą z sieci ciepłowniczej. Teren wyposażony będzie w 

odpływy wody deszczowej. 

W pawilonach prowadzona będzie działalność kulturalna - wystawy rzemiosła artystycznego, 

malarstwa, rzeźby i innych wyrobów związanych z kulturą regionu w powiązaniu ze sprzedażą 

wyrobów artystycznych 

Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – utwardzenie placu i dojść kostką oraz budowa drogi 

wewnętrznej  

Oświetlenie części wystawienniczej i widowni, Oświetlenie zewnętrzne placu zasilane i sterowane 

będzie z rozdzielnicy RG. 

Zadanie obejmuje budowę przyłączy i instalacji: wod-kan, kanalizacji deszcz, zbiorników na 

deszczówkę energii elektrycznej, c.o., c.w.u, klimatyzacji, instalacji monitoringu, instalacji 

fotowoltaicznej i budowę elementów małej architektury. 

 

Nawierzchnia placów oraz parkingi. 

Kostka w kolorze grafitowym, betonowa gr 8 cm (bezfazowa), linie ciągów parkingu (oznaczenia) 

wykonać z kostki w kolorze szarym, betonowym. 

 

Rysunek 1 – plan zagospodarowania 

 

Nawierzchnia pod pawilonami (3 szt.) 

Pomieszczenia zamknięte/ogrzewane posadzki należy wykonać z płyt granitowych, 

płomieniowanych w kolorze szarym, grubość 30 mm, format min 300x300 mm. 

Ciąg komunikacyjny przez środek pawilonów: kostka granitowa w kolorze szarym, cięta, 

śrutowana, grubość min 50 mm, format 100x 100 mm. 

Powierzchnia w zadaszonych stoiskach otwartych w pawilonach: kostka w kolorze grafitowym, 

betonowa gr 6 cm (bezfazowa). 

 

Rysunek 2 – rzut hal, kolorystyka. 

 

Budynek działalności kulturalnej ze sceną: 

Podłoga sceny: żywica epoksydowa, płatki w kolorze zbliżonym do szarego granitu. W konstrukcji 

posadzki na gruncie dodatkowo styropian XPS10 cm. 

 

Rysunek 3 – przekrój posadzki na gruncie. 

 

Podesty zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym, grubość 30 mm, format 

min. 300x300 mm. 

 

Schody zewnętrzne: płyty granitowe płomieniowane, w kolorze szarym, grubość 30 mm, stopnica, 

podstopnica wykonane jako jeden element (jedna płyta). 

 

Pomieszczenia w budynku: płytka ceramiczna w kolorze jasnym szarym, format min. 60x120 mm. 

Uwaga: powyższe materiały należy przed wbudowaniem przedłożyć do 

akceptacji Inwestorowi. 
Scena 
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Docieplenie dachu /Izolacja z materiału włóknistego wykonana przez wdmuchiwanie na 

sucho/,podbicie podbitką modrzewiową o grubości min 17mm, szerokość min 140 mm 

Montaż drzwi przeszklonych na scenie (dwa boki, front, dwa wejścia -tył) system drzwi podnośno 

– przesuwnych, aluminium, współczynnik dla całego drzwi 0,9 W/m2K, kolor grafit. Podział 

szklenia wg załączonej przykładowej wizualizacji. 

Zabudowa tylnej ściany sceny z czterema oknami stałymi o wymiarach 90x250, aluminium, 

współczynnik dla całego okna 0,9 W/m2K, kolor grafit. 

Elewację na budynkach wykonać zgodnie z załączoną wizualizacją z kantówki struganej i 

szlifowanej, suszonej  o wilgotności max 15%, z drewna modrzewiowego (twardzielowego), 

krawędzie zaokrąglone r5, wymiar zgodnie z wizualizacją, impregnowane zanurzeniowo lub 

malowane pędzel/wałek w sposób dopuszczony przez producenta impregnatu. kolor bezbarwny, 

Zabezpieczenie powierzchni drewna preparatami nie tworzącymi powłoki. 

Do budynków wykonać przyłącza wodno - kanalizacyjne. 

Północną stroną działki  nr 2269/5 wykonać ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wysokości 1,5m, 

kolor grafit bez betonowej deski ogrodzeniowej oraz wykonać nasadzenia  z żywotnika /thuja/ w 

odstępach 1m. (wysokość rośliny wsadzanej 1,5m odległość od ogrodzenia  ok. 1m  370 szt.) 

Budynki (pomieszczenie obsługi w pawilonach oraz pomieszczenie techniczne w budynku 

głównym), połączyć kablem światłowodowym z istniejącym punktem zlokalizowanym na parkingu.  

Zamontować system zliczania wejść  do budynku oraz wjazdu na plac od strony zachodniej i 

wschodniej. Urządzenie zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w budynku głównym. 

Wykonywanie robót uzgodnić z zarządcą infrastruktury PKP (pismo znak IZDKb-505-180/2019 z 

dnia 08-07-2019 strona w projekcie budowlanym nr 24-25) 

Klimatyzatory zlokalizowane na wschodniej i południowej ścianie budynku zabudować  

(dostosować wizualnie do elewacji oraz wykonać dodatkowe wyciszenie ograniczające hałas 

emitowane w kierunku działek sąsiadujących) 

W przypadku uszkodzenia drogi dojazdowej i parkingu wykonawca wykona naprawę na własny 

koszt przed zakończeniem inwestycji to stanu z przed rozpoczęcia budowy. 

 

2.  Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych.  

 

3.  Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w: 

Wizualizacjach – stanowiących zał. nr 5 do SWZ, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -  stanowiącej zał. nr 6 do 

SWZ,  

Dokumentacji Projektowej – stanowiącej zał. nr 7 do SWZ,  

Dokumentacji Wykonawczej – stanowiącej zał. nr 8 do SWZ, 

Przedmiarach robót – stanowiących zał. nr 9 do SWZ, 

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne                                    

i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego 

zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.  

 

4. Stosowanie materiałów równoważnych.  

a/ W przypadku użycia w Dokumentacji projektowej określeń wskazujących na typ, znaki towarowe 

lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. 

Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują 

na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do 
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opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 

funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od  

parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są 

równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na                           

Wykonawcy.  

b/   W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej i przetargowej zawarto odniesienie do norm,                     

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji                   

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.  

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w                   

dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 

wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. 

c/  Wykonawca wraz z ofertą (nie podlega uzupełnieniu) przedłoży zestawienie materiałów 

równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w 

wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, itp. 

 

5. Wymagania Zamawiającego określone w art. 95 ustawy Pzp.: 

1) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

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

pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1320). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonaniem robót szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej 

czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w 

szczególności: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie 

podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, wykonanie chodników i zjazdów, 

przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, przebudowę sieci gazowej, 

przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę energetycznej linii napowietrznej, budowę 

oświetlenia drogowego, wykonanie ogrodzenia, wykonanie budowy ścian, wykonanie konstrukcji, 

wykonanie podłoża izolacji, wykonanie tynków i okładzin, wykonanie montażu stolarki okiennej i 

drzwiowej, wykonanie posadzek, wykonanie robót malarskich, wykonanie konstrukcji dachu, 

wykonanie elewacji, wykonanie konstrukcji elementów zewnętrznych, wykonanie prac 

przygotowawczych, instalacyjnych, elektrycznych i elektronicznych, wykonanie instalacji 

odgromowej, wykonanie robót montażowych instalacji c.o.,  instalacji wentylacji, wykonanie 

instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  z wyłączeniem przypadków,których rodzaj pracy 

może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa 

2) Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

6. KODY CPV:  

45000000-7 – roboty budowlane 

45213112-1 – roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych  

45213141-3 – roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych 
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45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

DZIAŁ IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia: do dnia 6 lutego 2023 roku. 

Przy czym płatności będą realizowane na podstawie zaawansowania robót zgodnie z 

harmonogramem stanowiący załącznik do projektu umowy, w tym: 

1/ 5 % zaawansowania robót do dnia 29 października 2021 r. 

2/ 7 % zaawansowania robót do dnia 30 czerwca 2022 r. 

3/ 45 % zaawansowania robót do dnia 5 stycznia 2023 r. 

4/ 43 % zaawansowania robót do dnia 6 lutego 2023 r.  

 

DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku. 

 

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

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku. 

 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie tego warunku. 

 

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

           Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że: 

▪ skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za 

kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia publicznego: 

- Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego aktualne 

uprawnienia zgodnie  z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane, 

 

- Kierownika robót sanitarnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

posiadającego aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo 

budowlane, 

- Kierownika robót elektrycznych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń elektrycznych, posiadającym aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy Prawo budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

- Kierownika robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

UWAGA! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa                                                      

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz                              

w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019r., poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 

odpowiednim zakresie. 

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 

r., poz. 220). 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych branż przez jedną osobę, 

jeśli osoba ta posiadać będzie wymagane doświadczenie i uprawnienia. 

 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), 

wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej 

reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki 

cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by 

prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych.  

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

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

postępowaniu.  

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

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

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

DZIAŁ VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

VI.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, dotyczące tych podmiotów. 
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5. Oświadczenie o którym mowa w V.6 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa V.9 SWZ 

składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w postaci papierowej Dopuszcza się również 

przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

7. W przypadku zastosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych Wykonawca wraz z ofertą 

przedkłada zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie wymagań. 

 

VI.2) – Forma składania dokumentów: 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ składa się, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Oświadczenie o którym mowa w V.6 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa V.9 SWZ 

składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy 

5. Sposób komunikacji z Zamawiającym został określony w Rozporządzeniu 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 

 
 

DZIAŁ VII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/biecz 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

 - w zakresie merytorycznym: Grzegorz Korzeniec, Jacek Mazur - tel. 013/ 44-06 –840 

- w zakresie zamówień publicznych: Monika Kiczura – Wójcik, Magdalena Lenard tel. 

013/ 44-06-848  

             Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce 

„POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 

https://www.platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/222617
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4. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykorzystanie Platformy jako środka 

komunikacji, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@biecz.pl  - nie dotyczy składania ofert. 

5. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.  

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 

użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla 

Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W przypadku rozbieżności pomiędzy 

treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają 

zapisy SWZ. 

9. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich wczytania do Platformy. 

10. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i dokumentów składanych 

równocześnie z ofertą) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 

poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

- dla dokumentów z rozszerzeniem .pdf zaleca się podpis w formacie PadES,  

- dla dokumentów z rozszerzeniem innym niż .pdf zaleca się podpis w formacie XadES  

12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 

przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się 

wykorzystywanie plików w formacie .pdf.  

13. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 

Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po 

odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu 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 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

mailto:zamowienia@biecz.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


  

   12 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

GMINA BIECZ 
 

 

   

DZIAŁ VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

DZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia  15 

marca 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60  dni. 

 

DZIAŁ X.  OFERTY WSPÓLNE 

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich                              

wykonawców występujących wspólnie. 

3.   Wykonawcy występujący wspólnie (np. jako konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika                   

(lidera, pełnomocnika) do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego                          

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania ! 

4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem                 

(liderem, pełnomocnikiem konsorcjum). 

5.  Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, 

w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników 

konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 

 

DZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, 

CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

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

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio 

ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 
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wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

DZIAŁ XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Przy czym za ważną ofertę zostanie uznany również skan oferty w wersji papierowej 

przekształcony do postaci elektronicznej, podpisany następnie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, chyba że z informacji zawartych w graficznym odwzorowaniu podpisu 

umieszczonym na dokumencie elektronicznym wynikać będzie okoliczność złożenia 

podpisu w celu potwierdzenia dokumentu za zgodność z oryginałem. 

Dopuszczenie powyższej możliwości złożenia oferty uwzględnia stanowisko wyrażone w 

piśmie Urzędu Zamówień Publicznych dostępne na stronie internetowej: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-

zamowienie-publiczne 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 

dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulaminoraz 

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

3. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszej 

SWZ, która winna być wypełniona i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 

ofert i reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 

SWZ na formularzu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej SWZ. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

w języku obcym. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty określone w pkt. VI. 1 SWZ. 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

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

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

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

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę, 

10. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których mowa wyżej, 

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

UWAGA! 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulaminoraz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny 

być załączone w odrębnym pliku na Platformie za  pośrednictwem „Formularza składania oferty” 

w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

 

DZIAŁ XIII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców”  dostępnej na stronie 

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

Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

DZIAŁ XIV.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 15.02.2021 r. do 

godz. 09:30 

2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy,  w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że 

oferta została złożona. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w postaci 

elektronicznej.  

4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta,  

zostanie odrzucona zgodnie z Art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.  

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na Platformie  

informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

DZIAŁ XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej 

kwoty brutto, stawki podatku VAT za realizację całego zadania wraz z podaniem kwot brutto na 

poszczególne zadania. 

3. Przygotowując ofertę, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia.  

W cenie oferty należy ująć wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ wraz                                

z załącznikami do SWZ oraz wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania 

zamówienia, uwzględniając przy tym obowiązujące normy, przepisy prawa, zasady wiedzy                      

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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i sztuki budowlanej. Uznaje się, iż Wykonawca określając cenę wziął pod uwagę wszystkie 

koszty jakie są niezbędne dla pełnej realizacji zamówienia, uwzględniając przy tym 

obowiązujące normy, przepisy prawa, zasady wiedzy i sztuki budowlanej. Jeżeli wykonawca 

pominie lub nie uwzględni w swojej kalkulacji  jakąkolwiek czynność lub roboty, których 

wykonanie jest objęte zamówieniem lub też jest konieczne do jego prawidłowego ukończenia, to 

będzie zobowiązany wykonać te czynności lub roboty bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wszystkie uchybienia, niezgodności lub ewentualne błędy w dokumentacji projektowej oraz 

braki spójności pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania                            

i odbioru robót budowlanych, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 

składania ofert w trybie art. 284 ustawy Pzp. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6.  Do kalkulacji oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień 

składania ofert. 

DZIAŁ XVI. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW   I  

SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT  

1. Ocena ofert  zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert                

i ich wagi: 

1) cena                      - 60%  (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Minimalizacja 

2) okres gwarancji    - 40%  (procentowe znaczenie kryterium) – sposób oceny: Maksymalizacja 

            

2. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco: 

 

1) kryterium cena (C) – waga 60 %  sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację 

całości zamówienia - maksymalna ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie,                                 

wg poniższego wyliczenia: 

 

                   Najniższa cena  

                       spośród ofert 

Cena =     ----------------------------- x 100 x 60 %  

                   Cena oferty badanej  

 

2) kryterium okres gwarancji (G) – waga 40 %  sposób oceny: oferta spełniająca                                       

w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną 

ilość 40 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia:  

 

                                         Okres gwarancji 

                                           badanej oferty 

Okres gwarancji  = ----------------------------------   x 100 x 40%  

     Najwyższy okres gwarancji  

                spośród ofert 

                       

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany 

przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji 

należy podać w pełnych miesiącach. 
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Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie: 36 miesięcy,  

Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 60 miesięcy. 

  

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach 

otrzyma maksymalną ilość 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. 

Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 

  PO = (C + G) 

gdzie: 

                       PO = punktacja ogólna, 

C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cena 

G  = ilość punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

 

 

DZIAŁ XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bieckim Centrum Kultury. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie nie krótszym 

niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 

terminu  zgodnie z art. 308 ust. 3 . 
 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed 

podpisaniem umowy do przedłożenia uproszczonego kosztorysu ofertowego dla zadania. 

Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie są wymagane kosztorysy ofertowe. Zaleca 

się jednak, aby Wykonawcy pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów w 

stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do 

momentu podpisania umowy.  

                                                                                                                  

DZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 

w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
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- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia.  

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ust 1 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

− 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane; 

− 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji/rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany przed podpisaniem umowy z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ………………”. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

– do chwili jej podpisania. 

9. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub 

zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. 

10. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13.  Wypłata, o której mowa w pkt 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

14.  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

− nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

− kwota gwarancji lub poręczenia, 
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− termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

pkt 10 powyżej, 

− bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

− bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 

11 i 13 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia 

zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione 

zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 

 

DZIAŁ XX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej ,,umowami" stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 

odrębne wymagają formy szczególnej. 

Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) a w szczególności 

wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

dopuszczalne zmiany postanowień umowy, określenie warunków tych zmian oraz warunki płatności 

zawierają istotne postanowienia  umowy,  stanowiące zał. nr 4 do SWZ. 

 

DZIAŁ XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. 

 

DZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. 
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2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust. 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej 

z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

 

DZIAŁ XXIII.   ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na 

części z uwagi na koordynację robót i zależność poszczególnych elementów od siebie. 
 

 

 

DZIAŁ XXIV. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

DZIAŁ XXV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.1pkt. 7 i 8 Pzp.  
 

 

DZIAŁ XXVI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

DZIAŁ XXVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

DZIAŁ XXVIII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

DZIAŁ XXX. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW                                             

W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały 

powierzone przez Wykonawcę. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
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danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy, który stanowi zał. nr 4  do 

SWZ. 

 

5.  Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które 

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania zamawiającemu, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy, 

stanowiącej zał. nr 4 do SWZ. 

 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                       

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

DZIAŁ XXXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, 

KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 

SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 
 

 

Wymagania zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 

DZIAŁ XXXII.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ reprezentowana przez 

Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl, 

b)  Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem telefonu pod nr 13 4406819 lub poczty elektronicznej 

na adres: iodo@biecz.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres 

administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 

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

związanym z postępowaniem znak ZP.271.1.2021 o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie 

pn. Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury, 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, inne podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej 

umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych; 

e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz 

organizacji międzynarodowej; 

f) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od 

przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami 

przechowywany jest 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 

mailto:iodo@biecz.pl
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umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt 

określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze 

względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko 

na podstawie zgody archiwum państwowego; 

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

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy. Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza danych osobowych 

umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi 

Biecza; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− 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***; 

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

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

RODO; 

j) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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 

oraz e RODO. 
_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 

DZIAŁ XXXIII.   INNE 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 

DZIAŁ XXXIV. Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

Załącznik nr  1 –  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 -  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku   

podstaw do wykluczenia z postępowania  

  Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania innego podmiotu 



  

   22 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

GMINA BIECZ 
 

  Załącznik nr 4 – projekt umowy 

Załączniki nr 5 - 9 - Dokumentacja techniczna 
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