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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) na zadanie pn.:

Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej 

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) :

Główny przedmiot:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowe przedmioty: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

_________________________________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY: 
Burmistrz Zdzieszowic

ul. Chrobrego 34

47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400                         Fax. (077) 4064444

REGON :   531413120                    NIP :   199-00-04-025

__________________________________________________________________________________
 lipiec 2021 r.



I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamawiającym jest :

Burmistrz Zdzieszowic

ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 

Tel. (077) 4064400                        Fax. (077) 4064444

REGON :   531413120                    NIP :   199-00-04-025

Adres poczty elektronicznej: agasz@zdzieszowice.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.zdzieszowice.pl 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne doku-

menty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://bip.zdzieszowice.pl 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z

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

„ustawa Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o któ-

rym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

II. Informacje ogólne

1.  Pod  pojęciem  Wykonawcy  należy  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę

organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  oferuje  na  rynku  wykonanie  robót

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o

udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej,

spółdzielnie  socjalne  oraz  innych  wykonawców,  których  głównym  celem  lub  głównym  celem

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  takim

przypadku Wykonawcy występujący  wspólnie  są zobowiązani  do ustanowienia  pełnomocnika do

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia

umowy  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia  publicznego.  Wszelka  korespondencja  będzie

prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodo-

wej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie speł-

niony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizu-

je roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-

czenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia



mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realiza-

cji których te zdolności są wymagane. 

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

mówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane

wykonają poszczególni wykonawcy. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasa-

dach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od cha-

rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonaw-

ca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-

czenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli pod-

mioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

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

cji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek do-

wodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-

sobami tych podmiotów. 

10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 9, potwierdza, że sto-

sunek 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 udo-

stępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

lega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdol-

ności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykaza-

nie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dalszej czę-

ści SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zo-

stały przewidziane względem wykonawcy. 

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

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

cego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  za nieudostępnienie zasobów

podmiot ten nie ponosi winy. 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących za-

mówienia na roboty budowlane. 



14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których wy-

konanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile

są już znane. 

15. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wyko-

nawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiające-

go. 

16. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopusz-

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

17. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamó-

wienia, stanowiącego niepodzielną całość. Ponadto podział na części groziłby poniesieniem nadmier-

nych kosztów wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np.

związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne za-

kresy robót, co zagrażałoby właściwemu wykonaniu zamówienia. 

18. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż

jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot

występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a

jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. 

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w ni-

niejszej SWZ. 

20. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn.

oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

21. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

22. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy

Pzp. 

24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308

ust. 1 ustawy Pzp. 

25. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Pzp.



28. 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”,

Zamawiający informuję, że: 

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Zdzieszowic może  Pani/Pan

uzyskać  informacje  o  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miejskim  w

Zdzieszowicach z siedzibą przy ul. Chrobrego 34;

2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Zdzieszowic jest Pan Witold Tryba-

ła, adres e-mail : iod@zdzieszowice.pl;  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Alberta

Koszyka w Żyrowej” (znak sprawy: ZB.271.6.2021), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o

art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

4) Pani/Pana dane osobowe 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; zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-

nolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w ar-

chiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10

lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wyni-

kają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-

matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskaza-

nia dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania na-

zwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskaza-

nia dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty za-

kończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym ko-

rzystanie 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) 



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu za-

pewnienia 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); 

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) 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. 17.2.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wyni-

kającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiają-

cemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wyko-

nawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

29. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakre-

sie niezgodnym z ustawą Pzp. 

30. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o któ-

rym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoń-

czenia tego postępowania. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Alberta Koszyka w miejscowości Żyrowa.  

2.  Przedmiot  zamówienia  ma  być  wykonany  w  oparciu  o  dokumentację  przetargową  tj.

dokumentację  sporządzoną  i  udostępnioną  Wykonawcom  przez  Zamawiającego  na  potrzeby

przeprowadzenia  niniejszego  postępowania  przetargowego,  obejmującą  w  szczególności

specyfikację  warunków  zamówienia,  zwaną  dalej  „SWZ”,  wraz  z  załącznikami  do  niej,  tj.

dokumentacją projektową oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie

procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I CEL ZAMÓWIENIA:



3. Podstawowym celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego drogi, dostosowanie jej para-

metrów do wymagań technicznych jakie musi spełniać droga klasy D oraz zapewnienia właściwego

odwodnienia.

4. Droga zlokalizowana jest w miejscowości Żyrowa, gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, wo-

jewództwo opolskie.  

5. Dane charakterystyczne :

    Klasa drogi – D. 

    Prędkość projektowa – 30 km/h. 

    Kategoria ruchu – KR 1. 

    Szerokość jezdni – 3,0 - 3,5 m. 

    Spadek poprzeczny jezdni – 2 %. 

    Spadek poprzeczny opaski z kostki betonowej – 2 %. 

    Powierzchnia jezdni - 770 m2. 

    Powierzchnia opasek (razem ze zjazdami) – 300 m2. 

    Długość drogi – 223,62 m. 

    Zakres rzeczowy branży sanitarnej obejmuje wykonanie:

    w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej:

    - studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 6 szt.

    - kanały sieciowe z rur DN250mm PP - 198,5 m

    - kanały z wpustów z rur Ø160mm PVC-U - 5,0 m

    - studzienki wpustowe ściekowe - 4 szt.

    w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej:

    - studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 8 szt.

    - studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 8 szt.

    - kanały sieciowe z rur Ø200mm PVC-U - 209,0 m

    - kanały sieciowe (boczne) z rur Ø160mm PVC-U - 36,0 m

    w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej:

    - rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 216,5 m

    - hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 2 kpl.

    - zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl.

    - nawiertka do rur Dz90mm z odejściem dla rur Dz32mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką

      uliczną - 8 kpl.

    - rurociąg przyłączy z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 - 40,0 m.

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. W ramach przebudowy przewiduje się: 

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,0 do 3,5 m;

- wykonanie opasek  chodników o szerokości od 1,50 m do 2,00 m,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami i przykanalikami;

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 



2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, a

także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Jeżeli  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazał  znaki  towarowe,  patenty  lub

pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane

przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym,

pod  warunkiem  zachowania  przez  nie  takich  samych  minimalnych  parametrów  technicznych,

jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że ofe-

rowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przy-

padku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub nor-

mami. 

5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen tech-

nicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) robotników budowlanych wykonujących prace budowlane, instalacyjne.

7. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6 oraz uprawnienia Zamawiające-

go w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób o

których mowa w ust. 6 oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projek-

towanych postanowieniach umownych stanowiącym załącznik do SWZ.

8. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

9. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o ile zgodnie z

punktem 8 wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył bądź złożone przedmio-

towe środki dowodowe są niekompletne. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia : do dnia 10.12.2021 r.

VI. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1. Roboty prowadzone będą zgodnie z m.in.:

1.1. SWZ,

1.2. dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze

budowy, obsługę komunikacyjną budowy.



3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,

wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  z

wyprzedzeniem o terminie zakończenia.

5.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób  bezpieczny,  nie

stwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  na  terenie  inwestycji.  Szczególnie  jest

odpowiedzialny za:

5.1. Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5.2. W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane

będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku

zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela.

6. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz zgodność wykonania  z

dokumentacją  projektową,  zaleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego,  obowiązującymi

przepisami  i  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  –

montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.

U.  z  2013  r.  Nr  21)  ma  obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji  zadania

odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.

150 z późniejszymi zmianami)

8. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu,

utylizacji i składowania odpadów.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich

pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot

umowy.

10.  Do zakresu  i  obowiązków Wykonawcy  przedmiotu zamówienia  w ramach ceny  ryczałtowej

wchodzić będzie również:

10.1.  Zasilanie,  organizacja  i  zagospodarowanie  placu  budowy  wraz  z  zapleczem  (dojazd,

doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy),

ponoszenie  kosztów  zużycia  wody,  energii  elektrycznej  i  ogrzewania  dla  potrzeb  budowy.  We

własnym zakresie zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy.

10.2.  Przygotowanie  i  wykonanie  dojazdu  na  plac  budowy  na  podstawie  uzgodnień,  które

Wykonawca  winien  uzyskać  we  własnym  zakresie.  W  trakcie  realizacji  robot  wszelkie  zmiany

dotyczące organizacji ruchu zastępczego i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy robot.

10.3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy w tym: ogrodzenie, przyłączenie mediów

na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków,

10.4.  Zabezpieczenie  i  wygrodzenie  miejsca  prowadzenia  robot  i  terenu  przed  dostępem osób

trzecich i roznoszeniem się pyłu i kurzu (należy wykonać przed rozpoczęciem robot).

10.5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych poinformowanie wszystkich zainteresowanych o

przystąpieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnienie w miarę



postępu robot  dojścia  do  posesji  oraz  awaryjnego  dojazdu służb  ratowniczych  i  porządkowych

(wywóz śmieci).

10.6. Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny 

10.7.  Utrzymanie  porządku  w  trakcie  realizacji  robot,  systematyczne  porządkowanie  miejsc

wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot

10.8. Koszt dowozu, składowania i utylizacji odpadów (uwzględnić miejsce i odległość składowiska),

10.9.  Natychmiastowe  usunięcie  w  sposób  docelowy  i  skuteczny  wszelkich  szkód  i  awarii

spowodowanych  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  robot  w  tym  odtworzenie  nawierzchni

chodników zniszczonych podczas wykonywania prac.

10.10. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury

ochronne  oraz  zachować  normatywne  odległości,  prace  prowadzić  bez  użycia  sprzętu

mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności

10.11. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie bez użycia

sprzętu mechanicznego nie uszkadzając systemów korzeniowych.

10.12. Ochrona drzewostanu/zieleni:

��w trakcie budowy i robot ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu,

których  będą  prowadzone  roboty  ziemne;  dodatkowo  zabezpieczyć  system  korzeniowy  przed

wysychaniem, przemarzaniem,

��nie składować materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron drzew i krzewów

��roboty  ziemne  prowadzone  w  obrębie  bryły  korzeniowej  drzew  i  krzewów  powinny  być

wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinom (z poszanowaniem ustawy o ochronie przyrody

– art.82 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004 ze zmianami)

10.13. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań. 

10.14.  Pomiar  z  natury wszystkich  elementów wymagających  pomiaru dla  potrzeb prawidłowej

realizacji  inwestycji,  w  szczególności  dla  potrzeb  zamówienia  materiałów  i  urządzeń,  z

uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz elementów wymagających wykonania z

dostosowaniem do istniejących gabarytów.

10.15. Wykonanie niezbędnych prób, badań i uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami

infrastruktury,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (w  razie  potrzeby  należy  wystąpić  do

Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa.

10.16. Organizowanie i czynny udział w odbiorach z udziałem służb zewnętrznych.

10.17. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu:

��instrukcji obsługi wbudowanych urządzeń i systemów 

��dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu (operat kolaudacyjny),

10.18. Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

11.  Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot  oraz  zgodność

wykonania  z  dokumentacją  przetargową,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  obowiązującymi

normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robot  budowlano-montażowych  oraz  wiedzą

techniczną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe w pierwszej klasie jakości

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

11.1. dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające



zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę

Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 o  wyrobach budowlanych (j.t  Dz.  U.  2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych i

przepisów BHP,

11.2.  nadające  się  do  zastosowania  i  gwarantujące  odpowiednią  jakość  robot  budowlanych

będących  przedmiotem  umowy  a  także  bezpieczeństwo  prowadzenia  robot  budowlanych  i

użytkowania obiektu budowlanego,

11.3. zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409)

12. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na

drogę publiczną, zapewnić myjki myjące koła.

13. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku.

Zakazuje  się  zastawiania  ww.  dróg  do  parkowania  aut  budowy.  Wykonawca  ma  obowiązek

systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją

budowy.

14.  Za  zajęcie  pasa  drogowego  bez  zezwolenia  zarządcy  drogi  (w  obszarze  i  terminie

wykraczającym  poza  postanowienia  umowne)  zarządca  drogi  wymierzy  w  drodze  decyzji

administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - Dz.

U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

16.  Wszystkie  roboty  należy  wykonać  wg  Polskich  Norm  i  obowiązujących  przepisów  bhp,

budowlanych i  przeciwpożarowych,  pod nadzorem technicznym osoby posiadającej  odpowiednie

uprawnienia budowlane.

17. Do wykonania robot należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robot.

18.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wszystkie

rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,  próbki

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z

wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

19. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek

dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i

kolorystycznych, celem akceptacji.

20.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  i  uruchomić  urządzenia  oraz  usunąć  wszelkie

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.

21. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników

i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do

osób trzecich.

22.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,

postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania

powyższego postanowienia.



23. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch

związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak,

aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac

budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.

24.  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu wszelkie  roszczenia  jakie

mogą  być  skierowane  w  związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw  Zamawiającemu,  oraz  podjąć

negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

25. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania

terenu  do  użytkowania,  odpowiedzialność  dotyczy  w szczególności  obowiązków wynikających  z

przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do

podanych  w  projekcie  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia.  Za  błędy  w  pozycji,  poziomie  i

wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

27. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,

ryzyko  pokrycia  kosztów  dodatkowych  związanych  z  wymianą  lub  naprawą,  sprzęt  i  inne

przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren Robót, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem

lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

28.  Wykonawca  ma obowiązek  uczestniczyć,  na  żądanie  Zamawiającego,  w naradach  i  innych

czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi.

29. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot ulegających zasypaniu lub

zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

30. Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w

odbiorze.

31. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości

do  odbioru  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru

końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

32. Uzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentów koniecznych do zgłoszenia właściwemu

organowi budowlanemu zakończenia robot budowlanych.

33. Do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geotechniczna i geodezyjna, w tym: wyznaczenie

lokalizacji,  współrzędnych  punktów  głównych  oraz  reperów,  tyczenie,  wykonanie  geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, dla każdej

branży oddzielnie. W branży drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na

całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1.

34. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:

34.1.  opracowanie  wykazu  zmian  gruntowych  oraz  dokonanie  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku

Dokumentacji  Geodezyjno  –  Kartograficznej  oraz  uzyskanie  mapy  z  ODGK  potwierdzającej

wprowadzenie zmian do zasobu geodezyjnego,

34.2.  wykonanie  mapy zasadniczej  powykonawczej  potwierdzonej  o  przyjęciu  do  zasobu przez

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

35. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy. Wykonawca kompletuje

i  przekazuje  właścicielowi  lub  zarządcy  obiektu,  za  pośrednictwem  Inwestora,  dokumentację

budowy i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu również inne dokumenty i



decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu,

instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego).

36. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do

podanych  w  projekcie  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia.  Za  błędy  w  pozycji,  poziomie  i

wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

37. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski oraz autorski.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone. 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczą-

ce: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału

w postępowaniu w tym zakresie; 

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

odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowa-

niu w tym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a)  wykonał  należycie  w  okresie  ostatnich  5  lat  robotę  budowlaną  o  wartości  nie  mniejszej  niż

700 000,00 zł bruFo obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi w rozumieniu art. 3 pkt 6,

7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze

zmianami) 

b) skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji tech-

nicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej bez ograniczeń, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333,



ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wyda-

ne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika bu-

dowy; 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  wykonawców,  wobec  których  zachodzą  podstawy

wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  108  ust.  1  ustawy  Pzp  tj.  Zamawiający  wykluczy  z

postępowania 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) 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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,  w

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski

niezależnie od siebie; 

6)  jeżeli,  w przypadkach,  o których mowa w art.  85 ust.  1,  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. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega

wykluczeniu 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, 

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. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie

są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

IX.  PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE,  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ

INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ :

1.1.  Oferta  składana  jest  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci



elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. 

1.2.  Wykonawca  dołącza  do  oferty  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wskazanym  w  rozdziale  VII  oraz  VIII  SWZ.

Oświadczenie  to  stanowi  dowód  potwierdzający  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane

podmiotowe  środki  dowodowe,  wskazane  w  dalszej  części  SWZ.  Oświadczenie  należy  złożyć

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. 

1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 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  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. 

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1)  odpis  lub  informację  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w

imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

2)  pełnomocnictwo  lub  inny  dokument  potwierdzający  umocowanie  do  reprezentowania

Wykonawcy,  gdy umocowanie  osoby składającej  ofertę nie wynika z  dokumentów opisanych w

pkt 1), 

3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale II SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu

udostępniającego zasób Wykonawcy, 

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, 

-  wszystkich  wykonawców ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  wymienionych  z

nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 

b)  oświadczenie,  o  którym mowa  w  rozdziale  II  SWZ  (Zamawiający  dopuszcza  złożenia  tego

oświadczenia na formularzu ofertowym); 

1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1),

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu

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

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE :

2.1. 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,  następujących  podmiotowych

środków dowodowych:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli

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

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 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. 

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik do SWZ; 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

2)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w

szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na

temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do

wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SWZ. 

2.2. W sytuacji,  gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie

mogą  być  one  udostępniane,  oraz  wykazuje,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę

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

konkurencji. 

2.3.  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. 



3. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym. 

2.  Oferty,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  ustawy  Pzp,  podmiotowe  środki

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

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w

niniejszym rozdziale  „zobowiązaniem podmiotu  udostępniającego zasoby”,  przedmiotowe  środki

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 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). 

3.  Informacje,  oświadczenia  lub  dokumenty,  inne  niż  określone  w  ust.  2,  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. 

4.  Podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  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  ustawy  Pzp  lub

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej

w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się

o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  zwane  dalej  w

niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się

ten dokument. 

6.  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. 

7.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem w  postaci  papierowej,  o

którym mowa w ust. 6, 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)  przedmiotowych  środków dowodowych  –  odpowiednio  wykonawca  lub  wykonawca  wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)  innych  dokumentów–  odpowiednio  wykonawca  lub  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

8.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem w  postaci  papierowej,  o

którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz 

9.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie,  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy

Pzp,  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki  dowodowe,

niewystawione  przez  upoważnione  podmioty,  oraz  pełnomocnictwo  przekazuje  się  w  postaci

elektronicznej  i  opatruje  się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym. 

11.  W przypadku gdy podmiotowe środki  dowodowe,  w tym oświadczenie,  o  którym mowa w

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe

środki  dowodowe,  niewystawione  przez  upoważnione  podmioty  lub  pełnomocnictwo,  zostały

sporządzone  jako  dokument  w  postaci  papierowej  i  opatrzone  własnoręcznym  podpisem,

przekazuje  się  cyfrowe  odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  poświadczającym  zgodność

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

12.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci  papierowej,  o

którym mowa w ust. 11, 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; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy

Pzp,  lub  zobowiązania  podmiotu  udostępniającego  zasoby  –  odpowiednio  wykonawca  lub

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

13.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci  papierowej,  o

którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz 

14.  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. 

15.  Dokumenty  elektroniczne  w  postępowaniu  lub  w  konkursie  spełniają  łącznie  następujące

wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także

przekazanie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  lub  na  informatycznym  nośniku

danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej



treści na monitorze ekranowym; 

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

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych

informacji. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ ZASADY KOMUNIKACJI

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 formularzy:

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,  określone  w  Regulaminie  miniPortalu  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.  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 numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Dokumenty elektroniczne,  oświadczenia  lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

9.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  komunikowania  się  (z  wyłączeniem  oferty  i

załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany

w pkt. 11. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub

konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju,  pracy i  technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r.

(Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  2415)  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający

lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za

pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony



niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.

11. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest : Pan Artur Gasz pod numerem

tel. 77 40 64 408, e-mail : agasz@zdzieszowice.pl

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 17.09.2021 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  I  TERMINIE  SKŁADANIA  OFERT  ORAZ  O  TERMINIE

OTWARCIA OFERT

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.1.  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem Formularza  do  złożenia  lub  wycofania  oferty

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

1.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2021

roku, do godz. 10:00 

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2021 r., o godzinie 12:00. 

2.2.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania  informację  o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie

zamówienia. 

2.3.  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 bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

3. WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert  może wycofać ofertę za pośrednictwem

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 



XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

wartość podatku VAT oraz wartość netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 106, ze

zmianami). 

3. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona

cyfrowo  i  słownie  oraz  podana  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  zaokrąglona  z

zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z

większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc

po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania. 

4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu

zamówienia  w  okresie  gwarancji  jakości  i  rękojmi,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w

Specyfikacji  Warunków Zamówienia  oraz  we  wzorze  umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

skalkulowania ceny ofertowej na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych

Odbioru i  Wykonania  Robót, przedmiarów. W przypadku gdy dany asortyment robót nie został

uwzględniony w przedmiarze, a konieczność jego wykonania wynika z dokumentacji projektowej

oraz  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  należy  go  wycenić  i  wykonać.

Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie  ofertowej  również  zakres  robót  uwzględniony  w

przedmiarze,  a  nie  wynikający  z  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót. 

5. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w punkcie 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest to

niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Odbioru

i Wykonania Robót, przedmiarami, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej oraz terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy tak przyjętym

wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia  nawet, gdyby okazało się podczas realizacji

zamówienia (na etapie realizacji robót), że są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i

osiągnięcia celów w nim określonych roboty podstawowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszące,

które nie wynikają wyraźnie z opisu robót zawartego w dokumentacji projektowej lub postanowień

umownych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:

robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania

przedmiotu zamówienia -między innymi koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody

i  energii  elektrycznej,  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  zwałki  na  odpady  z

rozbiórki  wraz  z  ewentualnymi  kosztami  ich  utylizacji,  utrudnień  z  tytułu  prowadzenia  robót,

wynagrodzenia kierownika robót a także koszty innych robót, które wynikają z wiedzy technicznej

oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i  przekazania przedmiotu umowy do

eksploatacji. 

6. Metody i podstawy wyliczenia ceny ryczałtowej: 

Cena winna  zawierać  (uwzględniać)  wszystkie  koszty robocizny,  materiałów,  sprzętu i  środków

transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych jednostką przedmiarową



oraz koszty pośrednie i zysk. Wyliczona wartość jednostkowa winna uwzględniać również wszystkie

koszty  związane  z  realizacją  robót  łącznie  z  czynnościami  towarzyszącymi,  wymienionymi  w

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz części niniejszego rozdziału SWZ tj.: 

a) koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy, 

b) koszty nadzoru władających terenem, użytkowników urządzeń podziemnych i

    nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych, 

c) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem

    robót, 

d) koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i formie elektronicznej (na

    nośniku CD lub DVD w rozdzielczości min. 400dpi), 

e) koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów częściowych i

    odbioru końcowego robót, 

f) inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.  Zgodnie  z  art.  225  ustawy  Pzp  jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do

powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z  ustawą z 11 marca 2004 r.  o

podatku  od  towarów i  usług,  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 takiej sytuacji 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. 

XV. BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

1.  W  trakcie  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielania  przez  Wykonawców  wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Kryteriami oceny ofert są :

3.1. Cena oferty brutto (C)                                                60 %

3.2. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)                 40 %

4. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:          1 % = 1 punkt.

4.1. Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku:





2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółową wycenę robót

zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 projektowanych postanowień

umownych. 

2.4.  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  w

przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  kopię  umowy

regulującej  współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  regulująca  współpracę  Wykonawców

występujących wspólnie winna zawierać:

1)  Oznaczenie  celu  gospodarczego,  dla  którego  umowa  została  zawarta  (celem tym musi  być

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia). 

2)  Oznaczenie  czasu  trwania  umowy obejmującego okres nie  krótszy niż  okres  obowiązywania

umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

3) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

4)  Wskazanie  Lidera  do  reprezentowania  partnerów  (współwykonawców)  przy  wykonywaniu

zamówienia. 

5) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności

od  Zamawiającego  i  do  przyjmowania  instrukcji  na  rzecz  i  w  imieniu  wszystkich  partnerów

(współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi  wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania  umowy (o ile  było  wymagane),  Zamawiający  może dokonać ponownego

badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych  w  postępowaniu  wykonawców  oraz  wybrać

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

2.6.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu

dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia  budowlane  w rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29

kwietnia 2019 r.  w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania  samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o

których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) lub odpowiadające wymaganym

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

(zgodnie  z  zapisem art.  104 ustawy Prawo  budowlane) oraz  aktualne  zaświadczenie  właściwej

Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  oraz  że  posiada  wymagane  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności cywilnej. 

2.7.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w kwocie, formie i terminie określonych w zawiadomieniu. 

2.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z

dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 



XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art.

450  ust.  1  –  Pzp.  Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie  należytego

wykonania  umowy  najpóźniej  przed  zawarciem  umowy.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania

umowy winno zostać wniesione w PLN. 

3. Warunki  i  termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania  umowy określone zostały  we

projektowanych postanowieniach umownych. 

4. 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. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić  zgodę na zaliczenie

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie  innej  niż

pieniężna  –  warunki  poręczeń  i  gwarancji  wymagają  przed  zawarciem  umowy  akceptacji

Zamawiającego. 

7.  Zabezpieczenie  wnoszone  przez  Wykonawcę  w  inne  formie  niż  pieniężna,  powinno  mieć

charakter bezwarunkowy, być nieodwołalne, a wynikające z niego świadczenie pieniężne powinno

być płatne na pierwsze pisemne żądanie zapłaty beneficjenta (Zamawiającego) i  wykonalne  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności treść dokumentu zabezpieczenia nie może

zawierać postanowień: 

1) Warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta od: 

a)  Uwierzytelnienia  w  jakiejkolwiek  formie  przez  osobę  trzecią  pisemnego  żądania  zapłaty

beneficjenta (Zamawiającego); 

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiającego) do dobrowolnego

wykonania lub należytego wykonania zobowiązania; 

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposób przez beneficjenta (Zamawiającego)

okoliczności  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  przez  zleceniodawcę

(Wykonawcę); 

d)  Uzgadniania  z  gwarantem  jakichkolwiek  zmian  w  umowie  pomiędzy  beneficjentem

(Zamawiającym) a zleceniodawcą (Wykonawcą), 

e) Przedstawienia oryginału gwarancji wraz z żądaniem zapłaty beneficjenta (Zamawiającego); 

2)  Określających  termin  wygaśnięcia  gwarancji  przed  terminem  ustania  stosunku

zobowiązaniowego, który zabezpiecza z zastrzeżeniem zapisów art. 453 ust. 7 ustawy PZP; 

3) Wprowadzających klauzulę prorogacyjną, chyba że jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów

pomiędzy stronami wskazano sąd właściwy miejscowo dla beneficjenta (Zamawiającego). 

8. Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy (art. 445 ustawy Pzp). 



9.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  niepieniężnej,  dokumenty  -  stanowiące

zabezpieczenie - powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30%

wartości  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji.  Dopuszcza  się

przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą

wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi za

wady i gwarancji jakości jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów. 

10. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na roboty budowlane. 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień

umowy. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów usta-

wy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art.

505–590 ustawy Pzp). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-

nia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której

mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Sporządził : Artur Gasz

Zdzieszowice, dnia 26.07.2021 roku

Dokumentację zatwierdził :

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem oraz STWiOR 

Załącznik  nr  3  –  Wzór  oświadczenia  o  niepodleganiu wykluczeniu  oraz o  spełnieniu  warunków

udziału postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót budowlanych 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób 

Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowne 

 



Załącznik nr 1 do SWZ 

pełna nazwa Wykonawcy: 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę 

Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także 

wymienić wszystkich pozostałych wykonawców) 

_________________________________ 

adres siedziby Wykonawcy: 

ulica _________________________ 

kod, miasto ___________________ 

NIP __________________________ 

REGON _______________________ 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: __________________ 

e-mail __________________________________________________ 

nr telefonu ______________________________________________ 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowicach

ul. Chrobrego 34 
47-330 Zdzieszowice

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej 

(znak sprawy: ZB.271.6.2021)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji

Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za całkowitą cenę: 

_____________________________________________________________ złotych bruAo 
w tym: 

- wartość neFo _________________________ PLN 

- podatek VAT - __ % _____________________ PLN 

2. Oświadczamy , że podana w Ofercie cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z ty-

tułu realizacji umowy.

3. Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres  ………..…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg

terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym robót budow-

lanych.

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w

tym z projektowanymi postanowieniami umownymi) i uznajemy się za związanych określonymi w niej

wymaganiami i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobo-

wiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.

8.  Oświadczamy,  że  za  wyjątkiem  następujących  informacji  i  dokumentów

_____________________________  wydzielonych  oraz  zawartych  w  pliku  o  nazwie

_____________________________, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie za-

wierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wyka-

zać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

9. Oświadczam, że nie polegam*/polegam* na zasobach innych podmiotów

     *niepotrzebne skreślić.

Nazwa i adres podmiotu

udostępniającego zasób Wykonawcy

 Zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja fi-

nansowa lub ekonomiczna udostępniana Wykonawcy

przez podmiot udostępniający zasoby

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie będzie wykazywał

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie będzie polegał na zasobach podmiotów je udostępniających).

Uwaga:

W przypadku polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasób Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z

ofertą :

- zobowiązania, o którym mowa w rozdziale II SWZ

- oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX  SWZ dla podmiotu udostępniającego zasób

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub in-

nego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasób

jest umocowana do jego reprezentowania; 

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasób,

gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych powyżej).

10. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sam*i/zamierzamy powierzyć

podwykonawcom* 

*niepotrzebne skreślić.

Części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom 

 
Nazwa podwykonawcy (o ile są znane) 

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez

Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).

11. Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

wykonają następujące roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia 

Nazwa Wykonawcy, spośród
Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie

 
Robota budowlana składająca się na przedmiot
zamówienia,  która  zostanie  wykonana  przez



zamówienia Wykonawcę wskazanego w kol. 1 

(UWAGA: pkt. 10 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) 

12. Oświadczamy, że: 

a)  uzyskaliśmy  zgodę  wszystkich  osób,  których  dane  są  zawarte  w ofercie  oraz  uzyskamy  zgodę

wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych

osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

b)  poinformowaliśmy  wszystkie  osoby,  których  dane  są  zawarte  w  ofercie  oraz  poinformujemy

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione

Zamawiającemu; 

c)  poinformowaliśmy  wszystkie  osoby,  których  dane  są  zawarte  w  ofercie  oraz  poinformujemy

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest

jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez

wykonawców. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do

oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, 

b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu

przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane

wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest

jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez

wykonawców. 

14. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 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 ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:  a)  zapewnia,  że stosuje środki

techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, 

b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, któ-

rym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie

osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 

d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powie-

rzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych

danych, 

e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfro-

wanym kanałem, 

f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą

powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, 

g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobo-

wych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków



związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie

przytoczonego Rozporządzenia. 

15.  Wykonawca oświadcza,  że  prowadzi  dokumentację  potwierdzającą  wykonywanie  powyższych

czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

Data: _________________________________



Załącznik nr 3 do SWZ 

Zamawiający: 
Gmina Zdzieszowice

ul. Chrobrego 34 
47-330 Zdzieszowice

Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępnia-
jący Wykonawcy zasoby: 

_______________________ 

_______________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

______________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/ 

podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-

nych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej 
(znak sprawy: ZB.271.6.2021)

prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu opisany w: 

1) rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a)* 

2) rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. b)* 

* Zaznaczyć warunek udziału w postępowaniu, którego spełnienie wykazuje: 

- Wykonawca, 

- jeden Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składający oświadczenie, 

- podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby 



Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach 
(znak sprawy: ZB.271.6.2021)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy  wykaz  robót  budowlanych  potwierdzający  spełnienie  warunków  udziału  w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Lp. Zakres roboty
budowlanej

Wartość
brutto
roboty

budowlanej

Data i
miejsce

realizacji
[od

dzień/miesiąc/rok
do dzień/miesiąc/rok]

Podmiot, na
rzecz

którego
roboty te
zostały

wykonane
[pełna nazwa i adres

podmiotu będącego

stroną umowy]

Czy
Wykonawca
uczestniczył

w
wykonaniu

roboty
budowlanej
wskazanej

w kol. 2
[podać

TAK/NIE]

Nr
załącznika/
do Wykazu

robót
budowlanych
w postaci dowodu

określającego czy te
roboty zostały

wykonane należycie
[np. referencja]

1 2 3 4 5 6 7

Data: _______________________



Załącznik nr 5 do SWZ

WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji zamówienia

Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach 
(znak sprawy: ZB.271.6.2021)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp. Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia

(*) – niepotrzebne skreślić

Doświadc

zenie

Wykształcen

ie

Zakres

wykonywanych

czynności

Informacja o

podstawie do

dysponowania

osobą

1 2 3 4 5 6 7

1.

a) uprawnienia w
specjalności drogowej bez

ograniczeń (*);
lub

b) im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane,

które zostały wydane
na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów
(wskazać numer, rodzaj i zakres

posiadanych uprawnień
budowlanych) (*)

………………………………………………..
………………………………………………..

………………………………………………..

Data: _______________________
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