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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres 
strony internetowej prowadzonego postępowania 
Gmina Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol 
tel.: +48 (34) 355-18-81 
e-mail: umig@koniecpol.pl  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.koniecpol.pl/ 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
 
https://bip.koniecpol.pl/index.php?id=171 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 
Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez w/w akty prawne stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740 z późn. zm.) 

  
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, obejmujący 
następujące dwa Zadania (części): 

1) Zadanie (część) nr 1 -  Przebudowa ul. Barycz w Okołowicach, polegająca na 
przebudowie konstrukcji jezdni na odcinku o długości 267,61 m, szerokość jezdni 
4,5 m, szerokość poboczy 0,5m. Zakres zadania obejmuje: 
a) wykonanie nawierzchni jezdni ze spadkiem daszkowym 2% o następującej 

konstrukcji: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm; 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm; - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm; 

− warstwa odsączająca z pospółki – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 
b) oczyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej i skropienie 

kationową emulsją bitumiczną; 
c) wykonanie poboczy 2x0,5m z kruszywa łamanego – grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm; 
d) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; 
e) oznakowanie pionowe poprzez ustawienie tablic znaków D-51 i D-52. 

mailto:umig@koniecpol.pl
https://bip.koniecpol.pl/
https://bip.koniecpol.pl/index.php?id=171
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawiera dokumentacja 
projektowa, obejmująca projekt budowlany, specyfikacje Techniczne Wykonania                         
i Odbioru robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji ruchu,  które stanowią 
załącznik nr 7a do SWZ. 
 
UWAGA: 
1) W załączniku nr 7a do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem 

pomocniczym i zamieszczony zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do 
obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty 
budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 
oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.  

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu 
wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

 
 

2) Zadanie (część) nr 2 – Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Świętej Trójcy                  
w Koniecpolu, na działce nr 2479 o dł. ok. 75 mb, obejmująca następujący zakres: 
a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
b) Wykonanie nawierzchni jezdni, obramowanej krawężnikami betonowymi na 

ławie betonowej z oporem, o następującej konstrukcji: 

− warstwa mrozoochronna zagęszczana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 
15 cm; 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 20 cm; 

− warstwa wiążąca asfaltowa z betonu AC16W o gr. 6 cm; 

− warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC11S o  gr. 4 cm.      
c) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 

obramowanej od strony jezdni krawężnikiem betonowym, od strony terenów 
zielonych obrzeżem betonowym 30x8 cm na ławie betonowej z oporem,                      
o następującej konstrukcji: 
- warstwa mrozoochronna zagęszczana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 10 
cm; 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 10 cm; 
- podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm;   
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, kolorowa;    

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania (części) nr 2,  zawiera 
dokumentacja projektowa, obejmująca projekty budowlane i Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru robót budowlanych,  które stanowią załącznik nr 7b do SWZ. 
 
UWAGI: 
1) W załączniku nr 7b do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem 

pomocniczym i zamieszczony zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi one podstawy do 
obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty 
budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 
oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty. 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu 
wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
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2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało 
podzielone na dwie części (zadania) – Wykonawcy mogą złożyć oferty na wybrane przez 
siebie zadanie/ zadania.     

3. Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                  
i elektroenergetycznych;  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg; 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 

4. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności 
Parametry techniczne materiałów określone w dokumentacji projektowej należy 
traktować jako minimalne. Wykonawca może powoływać się na rozwiązania równoważne, 
wówczas zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

5. Czynności na podstawie umowy o pracę: 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1320 z późn. zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników 
fizycznych”. 

2) Wymóg wskazany w pkt 1 nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, 
kierownicy robót), dostawców materiałów budowlanych, geodetów. 

3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest                             
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane                            
w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                    
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane            
w pkt 1 czynności. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wymagania dotyczące gwarancji 
1) Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia. 
2) Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiający wspólnie z wykonawcą 

rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. Termin rękojmi zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji. 

3) Minimalny okres gwarancji wynosi 36-miesięcy. Wykonawca wskazuje termin 
gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia.  

4) UWAGA: Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.  
5) Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Numer sprawy: ZP.271.26.2021 
 

 

 

Strona 6 z 29 

niezgodne z warunkami zamówienia. 
7. Zamówienia podobne  

1) Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa                
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

VI. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia wynosi: dla wszystkich zadań (części) – do 42 dni od daty 
zawarcia umowy; 
 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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; 
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4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej                               
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                     
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, 
podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. wykonawcę  
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postepowania o udzielenie zamówienia.  
 
VIII. Żądanie od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania. 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może 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 wykonają roboty budowlane, 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 zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; wzór 
zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

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; 
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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. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w pkt XI ust. 1 pkt 2, dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia                              
z postępowania. 

6. Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 
tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie                              
z wykonawca, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.   

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostepniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami labo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.   

9. 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. 

 
IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:     
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa 

warunku szczegółowego w tym zakresie; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku 
szczegółowego w tym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki 
szczegółowe:  
ZADANIE (część nr 1): 
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie 

funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, określone przepisami 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 
późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

 UWAGA: Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 220). 

ZADANIE (część nr 2): 
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie 

funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, określone przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 
późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

 UWAGA: Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 220). 

UWAGA:  

1) W przypadku składania oferty na więcej niż jedno Zadanie Wykonawca może wskazać  
tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda (dla obydwu Zadań – 
części): 
1) wykazu 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 do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                           
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3.     
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XI. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczeniu 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych 
środków dowodowych (dla obydwu Zadań – części): 
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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, ofertę częściową lub wniosek                      
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału                       
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                      
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast: 
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy 
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Numer sprawy: ZP.271.26.2021 
 

 

 

Strona 11 z 29 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                           
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 
 

XII. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych 
1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                                   
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału     
w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

 
XIII. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy 
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji                           
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od 
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  
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6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

 
XIV. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej,                       
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub                  
w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 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 (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się              
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),                                   
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania                   
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone                     
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
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ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania               
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 
dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej                 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań                   
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa                  
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania              
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego                      
z nich dotyczą;  
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2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty, dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 
wizualizacji treści tego dokumentu. 

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w ust. 16, zawiera w szczególności identyfikator 
dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu 
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią 
dokumentu elektronicznego. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać 
łącznie następujące wymagania:  
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie             

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 
pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści                        
i kontekstu zapisanych informacji. 

 
XV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: 
1) dla Zadania (części) nr 1 - załącznik numer 2a do niniejszej SWZ; 
2) dla Zadania (części) nr 2 - załącznik numer 2b do niniejszej SWZ; 

 
XVI. Informacja 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. Informacje ogólne: 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Numer sprawy: ZP.271.26.2021 
 

 

 

Strona 15 z 29 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                     
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, adres 
skrzynki Zamawiającego: /UMiGKoniecpol/EOD), dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: 
umig@koniecpol.pl. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu 
miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP 

6) W załączniku nr 10 do niniejszej SWZ zamawiający przekazuje ID postepowania. 
Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania można wyszukać również na 
Liście wszystkich postepowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.    

2. Złożenie oferty 
1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Proces szyfrowania oferty następuje na miniPortalu. W 
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ),  Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, 
.pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

3) Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 
użytkowania systemu miniPortal, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                             
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),  wykonawca w celu zachowania w poufności 
tych informacji, przekazuje je w osobnym i odpowiednio oznakowanym  pliku wraz                       
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:umig@koniecpol.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki 
nr 4 i 3 do SWZ, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,                  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w ust. 2 niniejszego pkt XVI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 
postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail: umig@koniecpol.pl 

3) 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 elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi                  
w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) 
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 (Dz. U. poz. 2415). 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

 
XVII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Sławomir Woźniak – e-
mail: umig@koniecpol.pl  

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

mailto:umig@koniecpol.pl
mailto:umig@koniecpol.pl
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3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,              
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 
XVIII. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.10.2021 r. 

 
XIX. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia 
oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

2. Wykonawca składa ofertę (na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz             
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. W formularzu oferty, Wykonawca jest zobowiązany podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana                                              
z postępowaniem. 
UWAGA: Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona 
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą lub skompresowanym 
pliku (ZIP), stanowiącym „paczkę” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. 
Opatrzenie podpisem oferty lub skompresowanego pliku (paczki), następuje przed czynnością 
zaszyfrowania.  

Podpisanie jedynie „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, nie wywiera skutków  

w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty. 
Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła 
ją do Zamawiającego za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku”. 

4. Oferta wraz z załącznikami  powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem 
postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf                             
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem 
nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został                          
w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                               
o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 
Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców 
występujących wspólnie należy załączyć do oferty. Pełnomocnik może być ustanowiony 
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania                                
w postępowaniu i zawarcia umowy. 
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7. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak 
składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz                              
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, 
jako tajemnicę przekazuje je w osobnym i odpowiednio oznakowanym  pliku wraz                       
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność                                 
z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,                       
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. 

12. Zmiana / Wycofanie oferty 
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 
XX. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 

2. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
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składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców(np. konsorcja, 
spółki cywilne) , oświadczenia, o których mowa w ust. 2 , składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału                          
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),                       
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych. 

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
1) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ 

(wypełniony w zakresie ZADANIA/ ZADAŃ na które składana jest oferta); 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie                                        

z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie                                    

z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 
5) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących 

ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli 
dotyczy. 

6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ)  
– jeżeli dotyczy.  

9. Termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2021 r. do godz. 10.00 
2) Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 

XXI. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r. o godz. 10.30 
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2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje 
otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w 
pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. 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. 
  
XXII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę, w zakresie Zdania (części), na które składana jest oferta, należy podać na druku 
„Formularz ofertowy” stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.  

2. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.), ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.             

4. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca musi przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na jego wysokość. Cena oferty musi 
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost               
z opisu przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w projektach budowlanych, 
STWiOR, dla każdego z Zadań (części) jak również w nich nieujęte, a bez których nie 
można wykonać zamówienia. 

5. Wszelkie błędy w kalkulacji ceny obciążają Wykonawcę.  
6. Wszystkie wartości w formularzu ofertowym winny być podane w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem zgodnie z zasadami 
matematycznymi, tj. w górę – jeżeli kolejna cyfra jest wyższa lub równa 5; w dół – jeżeli 
kolejna cyfra jest mniejsza od 5 . Jeżeli w ofercie zawarte będą ceny wyrażone jako 
wielkości matematyczne, znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, taka 
ofert podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.   

7. Cena oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór będzie prowadzić do powstania                                         

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów               
i usług (VAT) Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę załącza informację, czy wybór oferty 
prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
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jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak informacji będzie 
oznaczać, że taki obowiązek nie powstaje. 

9. Do porównania ofert zmawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto, obejmującą 
podatek VAT, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w danym ZADANIU (części). 
 

XXIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert, którymi są: cena – 60%, okres gwarancji – 40%. 
2. Ocena ofert odbędzie się oddzielnie dla każdego z ZADAŃ (części) wymienionych w 

niniejszej SWZ. 
3. Zasady oceny ofert w każdym z kryterium przedstawiają się następująco: 

1) Kryterium cena - oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 60, pozostałe 
proporcjonalnie mniej, wg wzoru:  
 

Cn 

P1 = ---------- x 60 pkt 

   Cb 

gdzie: 
P1  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium cena; 

Cn  – oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych; 

Cb  – cena oferty badanej. 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 

2) Kryterium okres gwarancji – minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy,                                
a maksymalny oceniany w ramach powyższego kryterium 60 miesięcy. 
Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje 
odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku podania 
przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy: 
a) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, 
b) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty. 

Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy lub dłuższym otrzyma maksymalną liczbę 
punktów w niniejszym kryterium, tj. 40, natomiast pozostałe proporcjonalnie mniej 
wg wzoru: 

Gb - Gmin 

P2= ------------------ x 40 pkt 

Gmax - Gmin  

gdzie: 
P2  – liczba punktów wyliczona dla danej oferty w kryterium okres gwarancji; 

Gb  – okres gwarancji w ofercie badanej; 

Gmin - gwarancja minimalna (Gmin = 36 miesięcy); 

Gmax - gwarancja maksymalna (Gmax = 60 miesięcy). 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
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4. Punktację łączną (P) oferty stanowić będzie suma punktów uzyskana w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert, tj.: P = P1 + P2 

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, tj. uzyska najwyższą liczbę 
przyznanych punktów (maksymalnie 100 punktów),  w oparciu o ustalone powyżej 
kryteria oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą w danym Zadaniu (części), 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia w danym Zadaniu (części) zostanie powierzona Wykonawcy, 
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli złożono oferty z taką samą ceną, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym 
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaproponowane pierwotnie w ofercie. 

 
XXIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wykonawcą, który złoży ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza w zakresie danego 

zadania (części), w oparciu o zastosowane kryteria oceny ofert, zostanie podpisana 
umowa. O terminie  zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wykonawcę. Termin ten 
może ulec zmianie  w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców.                
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po 
zakończeniu postępowania odwoławczego. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy, 
chyba, że umocowanie takie wynikać będzie z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę 
wybrano, składa zamawiającemu (dotyczy obydwu zadań): 
1) kosztorys ofertowy - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który będzie 

miał charakter pomocniczy i służył będzie do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy                         
w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia konieczności 
wykonania robót zamiennych. Cena w przedkładanym przez wykonawcę kosztorysie 
ofertowym musi być równa cenie zaproponowanej w ofercie; 

2) harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. 
 

XXV. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XXVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 
przewiduje obowiązek jego wniesienia 
1. Zamawiający dla każdego z Zadań (części) wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego umowy 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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3. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru 
wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu - na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Koniecpolu, Nr konta: 62 

8276 0003 2000 0000 0635 0014 z adnotacją: „Przebudowa dróg gminnych 
(Zadanie nr …)”. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                         
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych                  
w art. 450 ust. 2 Pzp, tj.: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 7, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 
Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na 
rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez wykonawcę (zobowiązanego). 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia             
i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 
1. Na podstawie art. 60 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia kluczowych zadań. 

2. Na podstawie art. 121 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

3. Wykonawca może wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim 
przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców (jeśli są znane). 

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z  wymogami ustawy Pzp. Umowy                  
o podwykonawstwo muszą zawierać: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2) Określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, którym może być wyłącznie 
wykonanie odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3) Kwotę wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy za powierzone prace. 

4) Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, 
który nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności za wady przyjęty przez 
wykonawcę wobec Zamawiającego. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                                           
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

6. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć następujące 
dokumenty dotyczące zawartych umów o podwykonawstwo: 
1) Protokół odbioru wykonanych w danym okresie robót, z wyszczególnieniem 

wydzielonych elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców (o ile będą brali udział w realizacji odbieranego etapu 
robót), lub do którego dołączone będą protokoły odbioru części robót wykonanych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

2) Kopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, wystawione przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 
budowlane, dostawy lub usługi. 
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3) Dowody dokonania zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
należności wynikających z przedłożonych kopii faktur VAT lub rachunków 
wystawionych na rzecz Wykonawcy. 

4) Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu całej 
należności z wystawionych faktur VAT lub rachunków. 

7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 6, zamawiający 
uprawniony będzie do wstrzymania płatności wynikającej z przedłożonej przez 
wykonawcę faktury i ponownego naliczenia 30-dniowego terminu płatności od 
momentu przedstawienia brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
płatności do czasu przedłożenia dokumentów,  o których mowa w ust. 6 nie będzie 
skutkowało nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcę do żądania zapłaty odsetek. 

8. Szczegółowe ustalenia dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte zostały we 
wzorach umowy, które stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2c do niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia. 

9. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu w przypadku, gdy ich wartość jest mniejsza 
niż 50.000,00 zł bez względu na przedmiot zamówienia. 

 
XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XXIX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXX. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, 
jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 
96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
 

XXXI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie 
wymagania 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

 
XXXII. 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 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych                           
i Średnich Przedsiębiorców. 
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3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1; 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia                  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                         

o wyniku postepowania; 
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 
10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym. 

11. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,                              
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

 
XXXIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane 
dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 
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2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym                           
z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się 
odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania 
oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie                             
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.                      
z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć                               
w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które 
w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak                                      
i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych 
osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miasto i Gmina 

Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Chrząstowska 6A,                
42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-18-81; 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: iod@koniecpol.pl, telefon: 
(34) 360 – 82-65; 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Barycz w Okołowicach 
i drogi dojazdowej do kościoła p.w. Świętej Trójcy w Koniecpolu”, nr sprawy 

mailto:iod@koniecpol.pl
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ZP.271.26.2021; 
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 
74 Pzp; 

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

6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej  
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;  

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 
2016/679; 

8) osoba fizyczna posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(UWAGA: korzystanie 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, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana  
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) osobie fizycznej nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                       
w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 
2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą               
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy                          
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i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
rozporządzenia 2016/679 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 rozporządzenia 2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające                         
z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy                            
o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu 
oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych                  
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

 
XXXIV. Informacje końcowe 

1. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   
 

XXXV. Wykaz załączników do SWZ stanowiących jej treść: 
1. Formularz ofertowy; 
2a.  Wzór umowy – Zadanie (część) nr 1; 
2b.  Wzór umowy – Zadanie (część) nr 2; 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
5. Wykaz osób; 
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej;  
7a.  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany,  STWIORB, projekt stałej organizacji 
ruchu, przedmiar robót) – Zadanie (część) nr 1; 
7b.  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany,  STWIORB, przedmiar robót) – Zadanie 
(część) nr 2; 
8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 
9. Wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby; 
10. Identyfikator postępowania (miniPortal). 
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