
  

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(zwana dalej „SWZ”) 

 

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wskazanych w 

art. 3 ustawy Pzp 

 

 

na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych w obrębie 

miejscowości Wilkowa, Wolica, Przeczów oraz na odcinku 

Orzelec Duży - Czarzyzna w Gminie Łubnice” 

 
 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem 

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 
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Rozdział 1.  Informacje ogólne 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Łubnice    

Adres Zamawiającego: Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie  

NIP: 8661565306       

Tel.: +48 (15) 8659 236       

Faks: +48 (15) 8659 236      

E-mail: sekretariat@lubnice.eu  

adres skrzynki e-PUAP: /b0ql6kp35f/skrytka          

Godziny urzędowania (pracy):  poniedziałek - piątek w godz.  7-15 

           

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Tryb udzielenia zamówienia:  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej 

„ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3) Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 

mu przyznane. 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.:  

 

 „Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych w obrębie miejscowości 

Wilkowa, Wolica, Przeczów oraz na odcinku Orzelec Duży - Czarzyzna w Gminie 

Łubnice” 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  związane z  przebudową  (modernizacją)  

oraz remontem dróg  gminnych w obrębie miejscowości Wilkowa, Wolica, Przeczów oraz 

na odcinku Orzelec Duży - Czarzyzna. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 

-  przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 342034T w Przeczowie poprzez 

wykonanie m.in. koryta na całej szerokości jezdni, ułożenie wyprofilowanie i 

zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową 

połączeń międzywarstwowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno -  

bitumicznej asfaltowej oraz plantowanie poboczy oraz ich  uzupełnienie materiałem 

kamiennym, 

- remont dróg gminnych nr 342115T w Wilkowej, nr 342080T w Wolicy oraz nr 
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342037T Orzelec Duży – Czarzyzna poprzez skropienie emulsją asfaltową 

oczyszczonej istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną, skropienie emulsją asfaltową połączeń międzywarstwowych, 

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, plantowanie 

poboczy materiałem kamiennym, z wymianą istniejących przepustów rurowych oraz 

renowacją odwodnienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w uproszczonej 

dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót  - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 

 

2. Szczegółowy zakres i opis robót stanowi: 

1) Uproszczona dokumentacja Projektowa,  

2) Przedmiar robót,   

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

4. Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i 

SWZ. Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub 

szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 

określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż 

wskazane przez Zamawiającego. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych 

w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy. 

Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i 

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności za 

pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy 

Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały 

wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których 

mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w niniejszej 

Specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

6. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń 

lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno – użytkowych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je 

traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę 

do ich stosowania.  

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  
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1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), dotyczących osób 

wykonujących roboty budowane określone za pomocą dokumentacji projektowej, 

przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej z przedmiotowego zamówienia. 

Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z 

realizacją roboty budowlanej objętej zakresem niniejszego zamówienia. 

Zobowiązanie nie dotyczy kierowników budowy i robót.  

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1 oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnieniem osób o których mowa w pkt 1 oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań zostały opisane we Wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ.  

8. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone 

materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ. Zamawiający ustala 

minimalny wymagany termin udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę na 

wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć 

termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone 

materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i 

rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w 

kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby 

Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.  

 

Rozdział 3. Podział zamówienia na części 
 

1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający  

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Wykonawcy mogą składać oferty, na pojedyncze części zamówienia bądź na wszystkie. 

2. Zamawiający dokonuje następującego podziału zamówienia  na części: 

 

Część I zamówienia  

Przebudowa drogi gminnej nr 342034T w Przeczowie od km 0 + 000 do km 0 + 627. 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. koryta na całej szerokości 

jezdni, ułożenie wyprofilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, 

skropienie emulsją asfaltową połączeń międzywarstwowych, wykonanie nawierzchni 

z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej oraz plantowanie poboczy oraz ich 

uzupełnienie materiałem kamiennym. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w uproszczonej 

dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
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odbioru robót  - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 

 

Część II zamówienia 

Remont drogi gminnej nr 342037T Orzelec Duży– Czarzyzna od km 0+000 do km 

2+372  

 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m.in. skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej 

 istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

 bitumiczną, skropienie emulsją asfaltową połączeń międzywarstwowych, wykonanie 

 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, plantowanie poboczy 

 materiałem kamiennym, z wymianą istniejących przepustów rurowych pod drogą oraz 

 wykonaniem ścianek czołowych. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  przedstawiony jest w uproszczonej 

 dokumentacji technicznej  , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

 odbioru robót  - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 

 

 Część III  zamówienia 

Remont drogi gminnej nr 342080T w Wolicy od km 0+000 do km 0+644. 

 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m.in. skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej 

 istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

 bitumiczną, skropienie emulsją asfaltową połączeń międzywarstwowych, wykonanie 

 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, plantowanie poboczy 

 materiałem kamiennym, z wymianą istniejących przepustów rurowych pod drogą oraz 

 wykonaniem ścianek czołowych i renowacją odwodnienia. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w uproszczonej 

 dokumentacji technicznej  , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

 odbioru robót  - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 

 

 

 Część IV  zamówienia 

Remont drogi gminnej nr 342080T w Wilkowej od km 0+000 do km 0+955. 

 Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m.in. skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej 

 istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

 bitumiczną, skropienie emulsją asfaltową połączeń międzywarstwowych, wykonanie 

 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, plantowanie poboczy 

 materiałem kamiennym, z wymianą istniejących przepustów rurowych pod drogą oraz 

 wykonaniem ścianek czołowych i renowacją odwodnienia. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  przedstawiony jest w uproszczonej 

 dokumentacji technicznej  , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

 odbioru robót  - dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. 

 

3. Powody niedokonania podziału na części: 

Celem wprowadzenia  podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Całość 
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niniejszego zamówienia jest dostosowana do możliwości małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od 

daty zawarcia umowy na realizację poszczególnych części zamówienia. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu 
 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. (niezależnie czy 

oferta jest składana na jedną czy na wszystkie części zamówienia) 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegające na wykonaniu budowy/przebudowy/modernizacji, remoncie drogi o 

długości co najmniej  500 mb (niezależnie czy oferta jest składana na jedną czy 

na wszystkie części zamówienia). 

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 

osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia (kierownik budowy)  tj. 

posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej . 
 

Uwaga: 

1. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie 

dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający 

uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w 

rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również 

wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w 

innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.). 

2. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

(w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), 

osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz  

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 

braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do 

tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

 

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia 
 

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

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 

7 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp Wykonawcę:  

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

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

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

Kodeksu karnego,  

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

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

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 2019  

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

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
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stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

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

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

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

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

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

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

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

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

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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

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

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

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

siebie;  

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

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

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

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp z postępowania wykluczy się 

Wykonawcę  
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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.  

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 7. Udostępnianie zasobów 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 

których mowa w Rozdziale 5 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach  podmiotów udostępniających 

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

zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 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. 
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5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ, oraz zbada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

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

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną prze Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. 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. 

8. Wykonawca nie może, po upływie 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.   

 

Rozdział 8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. 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.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

Rozdział 9. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 



11 

 

podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w Formularzu oferty – Załącznik nr 

1 do SWZ. 

 

Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub wniosku oraz do 

Formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określane w Regulaminie 

nimiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w  art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający udostępnia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej bip.lubnice.pl  

link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać 

również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy postępowania. 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail:  sekretariat@lubnice.eu 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów lub 
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oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sekretariat@lubnice.eu 

Sposób sporządzania 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

Rozdział 11. Osoby uprawnione do komunikowania się w Wykonawcami 
 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Liliana Pogorzelska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz 

Gospodarki Nieruchomościami – tel. +48 (15) 8659 236 

Rozdział 12. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11 grudnia 2021 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 określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xml, .xls, .xlsx (zalecany .pdf) i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 

8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (odbywa się  automatycznie). 

                                                           

1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić 
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4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami 

art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu oferty. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, w 

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

9. Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu składają odrębnie:  

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

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

postępowaniu; 

2) podmiot trzeci udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca 

celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 
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3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

 

10. Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ 

2) Pełnomocnictwo: 

a) Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 

dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. 

- jeżeli dotyczy. 

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 4 SWZ - jeżeli dotyczy. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby - o którym mowa w 

Rozdziale 7 ust. 3 i 4 SWZ - jeżeli dotyczy. 

11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 

2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

Rozdział 15. Sposób obliczania ceny 
 

1. Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności 

Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki 

podatku od towarów i usług (VAT). 
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3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Cena ofertowa jest sumą cen brutto za wykonanie robót budowlanych określonych w 

dokumentacji projektowej. 

5. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

7. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczaniu ceny i 

spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (art. 226 

ust.1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

9. 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 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, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział 16. Sposób oraz termin składania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na 

miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada  

2021 r., do godz. 12:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  

oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. 
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Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej zmiany 

lub wycofania oferty. 

6. Wykonawca przez upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

Rozdział 17. Termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r., o godz. 13:00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

5.  W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak  możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej           

  prowadzonego postępowania. 

 

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

oceny ofert 
 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:  

1) K1 – cena –  60 pkt 

2) K2 – okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt 

 liczba punktów w kryterium – cena 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru  
 

 

cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych  

liczba punktów badanej oferty = .............................................................................. x 60  

cena oferty badanej  
 

 liczba punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi, będzie przyznana w 

następujący sposób:  

- 36 miesięcy – 0 pkt  

- 48 miesięcy – 20 pkt  

- 60 miesięcy – 40 pkt  
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2. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone 

materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru 

robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc 

od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i 

rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w 

kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby 

Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w 

Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na 

okres 36 miesięcy.  

4. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.  

5. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:  
 

Lp = K1 + K2  

gdzie:  

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,  

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,  

K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.  

6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

(liczoną do dwóch miejsc po przecinku).  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów i 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

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

5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków 

dowodowych o których mowa w Rozdziale 19 SWZ. 

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

SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymają najwyższą ocenę do 

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

jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienie 

postępowania.  
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Rozdział 19. Podmiotowe środki dowodowe 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

w formie określonej w 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2415). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających: 

1) brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

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

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

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SWZ; 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1pkt4 ustawy, 

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

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

wymaganą sumę gwarancyjną. 

b) wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SWZ, spełniających wymagania określone w Rozdziale 5 SWZ wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

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

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty;  

c) wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w Rozdziale 5 SWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

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

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia. 

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

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

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zakres 

i sposób przekazywania 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

a) pieniądzu - przelewem na konto: 05851700070060000000260029 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018, poz.110 z późn. zm.). 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach 

z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

3. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit b) – e) musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 

(zobowiązanego).  

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujących terminach: 

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

 

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed 

zawarciem umowy: 

1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami 

określonymi we Wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SWZ oraz określonymi w 

Rozdziale 20 SWZ; 

2) przedłożyć kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie pozycje Przedmiaru robót. 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, powinien zawierać 

stronę tytułową przedstawiającą cenę, narzuty, oraz w formie tabelarycznej liczbę 

porządkową, podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, 

wartość na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, 

materiałów, sprzętów. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru 

ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców). 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

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

złożono tylko jedną ofertę. 
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4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział 22. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

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

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

 

Rozdział 23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści umowy 
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniku nr 6 

do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz w Wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 

Rozdział 25. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubnice, Łubnice 

66a, 28-232 Łubnice 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: : rodo@urbanowicz.net.pl , listownie: Urząd 

Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice 

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

celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 ***;   

mailto:rodo@urbanowicz.net.pl


23 

 

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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 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 RODO.  

* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 216/679, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane te dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz 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. 

* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 216/679, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane te dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz 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. 

 

Rozdział 26. Załączniki do SWZ 
 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu; 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej; 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego 

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

7. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót,  
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