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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

(zwana dalej „SWZ”) 
 
prowadzonego trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści 

ofert, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych stosownie do art. 3 ustawy z 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, pn.: 

 
 

 
 
 

 Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzegu Dolnym 

 
(roboty budowlane) 

 
 
 
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny 
REGON:     931934934 
NIP:       988-01-57-743 
Miejscowość    56-120 Brzeg Dolny 
Adres:      ul. Kolejowa 29 
Telefon:     71/ 3195 117 
Strona internetowa:  www.brzegdolny.pl  
Godziny urzędowania:  w poniedziałki – od 7.30 do 17.00,  
       od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30 

       w piątki – od 7.30 do 14.00,  
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny 

 
Składanie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZAM: 
 
 
 
 

http://www.brzegdolny.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w 
celu ulepszenia treści ofert, stosownie do art. 275 pkt 2 ustawy oraz niniejszej SWZ.  

2. W przypadku decyzji Zamawiającego o przeprowadzeniu negocjacji treści ofert: 
1) Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 5; 
2) kryterium przyjętym do ograniczenia liczby zaproszonych wykonawców będzie cena (5 ofert z 

najniższą ceną, które nie podlegają odrzuceniu); 
3) przedmiotem negocjacji będą wszystkie elementy treści oferty, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert, wskazane w Rozdziale 16 SWZ; 
4) negocjacje będą miały charakter poufny. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa  
w art. 3 ustawy.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Modernizacja dachu budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym.  

2. Obiekt położony jest przy ulicy Wilczej 10 w Brzegu Dolnym na działkach nr: 8/1,1/2,12/2,10/6, AM- 
13, obręb Brzeg Dolny.  

3. Podstawą realizacji zadania jest załączony „Projekt modernizacji dachu istniejącego budynku, 
polegający na remoncie pokrycia dachu wraz z przebudową konstrukcji więźby dachowej łącznika 
obiektu głównego, budynku Liceum Ogólnokształcącego Im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym” 
opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Inżynieryjne AMT Inwest-Projekt s.c., Maciej 
Szachowski, Anna Twaróg-Kulińska, ul. Wilcza 27/4, 56-120 Brzeg Dolny w zakresie dotyczącym  
Łącznika (Ł-R1) części centralnej budynku głównego LO - stanowiący załącznik do SWZ. 

4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa konstrukcji więźby dachowej w centralnej części dachu 
budynku głównego zwanej  - Łącznikiem (Ł-R1) obejmująca następujący zakres prac:  
1) demontaż pokrycia dachowego z karpiówki; 
2) miejscowa naprawa spękanej ściany przez przemurowanie; 
3) wymiana elementów skorodowanych konstrukcji więźby dachowej na nowe; 
4) wykonanie wzmocnień konstrukcji jętkowej dachu za pomocą drewnianych słupków 

podporowych na podwalinach układanych na  istniejącym stropie; 
5) wymiana obróbek blacharskich (min.: rynny koszowe, pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki 

przyścienne, obróbki kominowe); 
6) montaż membrany dachowej; 
7) montaż łat dachowych; 
8) wymiana podbitki; 
9) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki (480m2); 
10) wykonanie nowej instalacji odgromowej dla łącznika Ł-R1; 
11) wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów. 
Uwaga! Część niższa dachu Łącznika - ze względu na pokrycie z papy, położone wzdłuż łącznika, 
zalicza się pod względem etapu i kolejności naprawy dachu do segmentów przyległych oznaczone 
odpowiednio: A-R1, A-R2, B-R5, C-R3, C-R4, D-R3. NIE JEST ONA OBJĘTA NINIEJSZYM 
POSTĘPOWANIEM. 

5. Na czas trwania robót należy przewidzieć zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzchni niższych 
części dachu łącznika pokrytych papą. 

6. Prace prowadzone będą na obiekcie czynnym jednak ich zakres nie koliduje z funkcjonowaniem 
obiektu. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić istniejących obiektów oraz elementów już 
wyremontowanych lub nie objętych zakresem prac remontowych. 

7. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w Polsce normami i 
przepisami oraz z zachowaniem przepisów i zasad BHP.  
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8. Przed złożeniem oferty zalecane jest wykonanie wizji lokalnej, w celu prawidłowego sporządzenia i 
skalkulowania oferty przez Wykonawcę na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. 
Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali 
nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia 
poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.  

10. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się 
na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) 
będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SWZ. 

11. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, tj. 
wszystkich tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących 
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

12. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań Zamawiającego oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 
zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ. 

13. Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy, z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie 
przewiduje wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z 
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.  

14. Podane w SWZ i dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają 
jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych 
materiałów. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany 
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od 
jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów 
równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały 
weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny 
w stosunku do wskazanego w dokumentacji, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

15. Nomenklatura CPV:  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45312310-3 Ochrona odgromowa 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zakończy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty 
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachu o powierzchni nie 

mniejszej niż 200 m² każdy. 
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, 
za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje 
roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.  

b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia osobę do kierowania robotami budowlanymi 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie 
pełniła funkcję kierownika budowy. 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów 
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 
zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa. 

3. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków wskazanych w ust. 2 pkt 4 tymczasowo poprzez 
złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 1 SWZ, a na wezwanie 
Zamawiającego - dokumentów wskazanych w Rozdziale 6 ust. 2 SWZ. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego 
te zdolności są wymagane. 

7. 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. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy: zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać 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.  

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy. 
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9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu . 

10. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby . 

11. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 
Rozdziale 6 SWZ. 

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy, tj.: 

a) 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; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.  
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej: ustawa sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pzp wyklucza się Wykonawcę:  
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;  

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;  

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

4. Wykluczenie z przyczyn, o których mowa w ust. 3 następuje na okres trwania ww. okoliczności, a 
wykluczony Wykonawca: 
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1) nie zostanie zaproszony do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, jego oferta/oferta 
dodatkowa zostanie odrzucona; 

2) który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego podlega karze 
pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w 
wysokości do 20 000 000 zł. 

Rozdział 6. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku 
podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie to składa odrębnie każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. 
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany 
będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące 
podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia: 
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie 
wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych; 

2) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit a 

SWZ: 
 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane; 
- dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
odpowiednie dokumenty; 

b) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. b  
SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
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do dysponowania tymi osobami. 
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 

Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować osobiście. 
3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 
oraz, jeśli są już mu znani, podać nazwę oraz adres tych podwykonawców.  

4. Jeśli podwykonawca nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy, Zamawiający nie żąda w odniesieniu do tych 
podwykonawców przedstawiania dokumentów wymienionych w rozdziale 6 ust. 2 SWZ. 

5. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego 
w ofercie. 

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest 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. 

7. Przepisy tego ustępu stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców. 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Rozdział 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako 
spółka cywilna) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą oni solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu 
Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego. 

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia 
publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].  
Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty, w których wartości podane będą w walutach innych niż 
złoty polski zostaną one przeliczone wg kursów średnich walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery 
tysiące złotych 0/100). 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. W 
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i 
godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem 
trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym 
wyprzedzeniem. 

4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu, wraz z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.  

5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi ono 
spełniać następujące wymogi: 
1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny; 
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert; 
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 

dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp. 
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane w 

postępowaniu); 
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub 
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 
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Rozdział 11. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.03.2023 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

Rozdział 12.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny . 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
- w sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Rajzer, tel. (71) 319 51 17, wew. 205, 
- w sprawie procedury zamówienia – Anna Mielcarek, tel. (71) 319 51 17, wew. 210. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przesyłanie wniosków, wezwań, 
zawiadomień oraz składanie oświadczeń lub innych dokumentów, udzielanie wyjaśnień na wezwania 
odbywa się przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

4. 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.  

5. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl w 
przypadku: 
1) złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ; 
2) przesłanie do akceptacji projektu dokumentu gwarancyjnego (jeżeli jest ono wymagane i 

wykonawca wnosi je w formie elektronicznej, o czym mowa w Rozdziale 18 ust. 15 SWZ). 
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Wyjaśnienia SWZ, zmiany specyfikacji, zmiany dot. 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 za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

7. 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. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, 
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 
Linux, lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0.; 

4) włączona obsługa JavaScript; 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8; 

platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
http://platformazakupowa.pl/
mailto:um@brzegdolny.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i 
stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

10. 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. 

11. 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 

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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.  

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

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Formularz ofertowy stanowi załącznik do SWZ.  
2. Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest 

zamknięty, stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty): 
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ); 
2) Formularz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ); 
3) Oświadczenie wskazane w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ); 
4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem postanowień rozdziału 10 SWZ; 
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (w 

przypadku gdy dotyczy); 
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 7 SWZ oraz 

oświadczenie tego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 11 SWZ (załącznik nr 2a do 
SWZ) - w przypadku gdy dotyczy. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na: platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny tj. na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub 
podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 
systemu. 

5. Po wypełnieniu Formularza ofertowego i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

6. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
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zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 
elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona. 

8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

10. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; 
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl; 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy; 

4) każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „ustawa z.n.k.”), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone 
do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą z.n.k. przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie odnośnie charakteru 
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl 
przywołanego wyżej przepisu: 
1) Ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
2) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa wyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego 
zasadności tego zastrzeżenia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5 ustawy. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert 

wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 
17. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 

zobowiązany jest załączyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
18. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

19. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

20. Zamawiający wskazuje, że niewłaściwe jest drukowanie pliku elektronicznego, jego podpisywanie 
podpisem tradycyjnym, następnie skanowanie, podpisywanie podpisem elektronicznym i tak 
przesyłanie do Zamawiającego. 

21. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Wśród 
rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Zamawiający jeżeli będzie mieć możliwość pobrania wymaganego 
oprogramowania do odczytania plików z sieci Internet za darmo, przyjmie dokumenty złożone przez 
Wykonawcę, w innym wypadku dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

22. Rekomendacje Zamawiającego: 
1) wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na 

.pdf; 
2) skorzystanie z zewnętrznych narzędzi do złożenia podpisu elektronicznego, a jeśli takich nie 

posiada, powinien skorzystać z wbudowanego narzędzia ePUAP 
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany), 
podpisując każdy przygotowany plik, który wymaga podpisu elektronicznego;  Zamawiający 
zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi 
maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB; 

3) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES; 

4) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES; wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 

5) w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób zaleca się stosować podpisy tego samego 
rodzaju - podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików; 

6) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
rozszerzeń: .zip. .7Z ; jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików; 

7) po podpisaniu plików podpisem kwalifikowanym Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać 
jakichkolwiek zmian w plikach - może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

8) przy sporządzaniu oferty zalecane jest skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, 
że muszą one zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w przygotowanych 
wzorach. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


Znak Sprawy: ZP.271.1.2023 

-------------------------------------------- 
Strona 15 

23. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 

Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert: 31 stycznia 2023 r., godz. 9:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r., godz. 9:10. 
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na: platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny (strona internetowa prowadzonego postępowania). 
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert zamieści na stronie prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert 

(dostępny dla Zamawiającego po zalogowaniu).  
7. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego,  która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Rozdział 15.  Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), łączną cenę 

ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczoną w oparciu załączoną 
dokumentację projektową i wymogi SWZ oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.  

3. Wykonawca podaje cenę oferty w złotych polskich, liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4. Podstawę do kalkulacji oferty stanowi formularz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ), który należy 
załączyć do oferty - stanowi on integralną część oferty. Niezłożenie lub istotne braki w jego 
wypełnieniu, niepolegające na oczywistych omyłkach rachunkowych i pisarskich skutkować będą 
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy wypełnić wszystkie białe pola. 
Wszystkie kwoty w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Stosownie do postanowień § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający 
informuje, że w związku z przyjętą zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar zostaje załączony 
wyłącznie pomocniczo. Wykonawca nie ma obowiązku załączania do oferty kosztorysów 
ofertowych. 

6. Wykonawca uwzględniając wymogi, o których mowa w SWZ, powinien w cenie oferty ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić 
inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty, a w szczególności koszty poniesione na: 
1) obsługę geodezyjną; 
2) protokoły badań i sprawdzeń; 
3) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych; 

4) sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych 
w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci; 

5) wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaźników zagęszczania gruntu oraz wszelkich innych 
badań wymaganych przez obowiązujące normy w przypadku stwierdzenia takiej konieczności 
przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski; 

6) przedstawienie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały; 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej z wszystkimi naniesionymi zmianami w toku budowy oraz ze spisem zawartości 
poszczególnych teczek. 

7. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia. 

8. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu prawidłowej wyceny 
oferty. 

9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

10. Sposób zapłaty, rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć . W ofercie wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

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

zastosowanie. 
12. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) został opracowany przy założeniu, iż wybór 

oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

Rozdział 16.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja określa wymagania 
jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot 
zamówienia, dlatego przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny: 

L.p. KRYTERIUM WAGA – udział w ocenie [%] 

1.  Cena  60% (60 pkt) 

2. Gwarancja i rękojmia  40% (40 pkt) 

 

2. Kryterium nr 1 – ocenie poddana zostanie cena oferty brutto wskazana przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym, obliczona przez wykonawcę zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami określonymi w Rozdziale 15 SWZ. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 K1 = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cbad 

K1 – liczba punktów przyznana ofercie badanej pod względem kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa cena brutto zaproponowanej oferty 
Cbad – cena brutto oferty badanej 
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium nr 1 zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 
przecinku. 

3. Kryterium nr 2 – ocenie poddana zostanie deklaracja Wykonawcy w Formularzu ofertowym  
o zaoferowanym okresie udzielanej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wykonawca 
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określa okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach. Zamawiający ustala minimalny wymagany 
okres udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Oferta punktowana będzie wyłącznie w 
przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż minimalny.  
1) Punkty będą przyznane zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) za deklarację udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy - 0 pkt; 
b) za deklarację udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 48 miesięcy – 20 pkt; 
c) za deklarację udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy - 40 pkt; 

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji i 
rękojmi, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela ich na okres 36 miesięcy. 

3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający 
odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp.  

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
przyznanych w ramach wszystkich ustalonych kryteriów. 

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie 
oferty najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie (w 
zaokrągleniu w dół do pełnych złotych). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, których mowa w art. 450 
ust. 2 ustawy pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 
0100 0130 2001 0015. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium, na poczet zabezpieczenia. Zgoda będzie dorozumiana, w sytuacji, w której Wykonawca 
wpłaci „brakującą” różnicę pomiędzy kwotą zabezpieczenia a kwotą wniesionego wadium.  

6. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę  
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.  

7. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  
8. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane.  
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9. W sytuacji wskazanej w ust. 8 Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 
obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości 
zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

11. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 
poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem 
każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta 
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe 
zabezpieczenie.  

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.  

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

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.  

15. Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego 
zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy dokumentów gwarancyjnych nie mogą 
poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Dlatego 
też niedopuszczalne będą zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która wynika z dokumentu 
gwarancyjnego, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub 
niewykonania zamówienia (w szczególności przez żądanie przedstawiania specyfikacji 
niewykonanych elementów umowy) lub takie, wg. których gwarant ma prawo do stwierdzenia, czy 
zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Zamawiający zażąda 
wykreślenia takich zapisów (i podobnych) z dokumentu, pod rygorem odmowy jego przyjęcia. W tym 
celu Zamawiający wnosi, aby przed wystawieniem, treść dokumentu gwarancyjnego została 
przesłana (najlepiej przy użyciu poczty elektronicznej) celem oceny prawidłowości jego zapisów. 

Rozdział 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku nr 3 do SWZ.  
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy. 
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

Rozdział 20. Inne informacje 

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza tym samym składania ofert 
częściowych. Zamawiający określił zakres zamówienia jako zamierzoną całość. Podział na części 
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi, dłuższym czasem realizacji oraz 
wyższymi kosztami wykonania. Brak podziału nie uniemożliwia udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw w postępowaniu.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: 
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 
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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”, 
Zamawiający informuje, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym 

reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg 
Dolny, https://www.brzegdolny.pl/ adres poczty e-mail:um@brzegdolny.pl tel.: 71/31951 17; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan 
skontaktować za pomocą adresu poczty e-mail: iod.um@brzegdolny.pl lub za pomocą numeru 
telefonu (+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy;  

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

przy czym: 

− na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 
których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

− po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 
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; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków: 

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu,  

− o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:  

− ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator, 

− ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w 
interesie publicznym, 

− ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
b) 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. 
7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.  
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w 
formularzu ofertowym. 

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też 
postanowień SWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.  

Rozdział 22. Załączniki do SWZ 

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 1a Formularz cenowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  
 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału  
 w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3 Projekt umowy 
Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa, przedmiar pomocniczy 


