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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Zamawiający  
Gmina Tczów  

Tczów 124  
26-706 Tczów  

na zamówienie pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr 
ewidencyjny 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński.” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznej – dalej zwane „postępowaniem” – jest 
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – 

dalej zwanej „ustawą Pzp”   

 

Zatwierdzona  
przez Wójta Gminy Tczów  

Arkadiusza Barana  

 

 

 

 

 

 

Tczów, dnia 17.06.2021 r. 

 

TERMINY: 

składanie ofert do dnia 02.07.2021 r. godz. 12:30 

otwarcie ofert w dniu 02.07.2021 r. godz. 13:30 
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Rozdział 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, 
REGON: 670224031 
Numer tel./fax – (048) 676 80 22, 
Godziny urzędowania: od godz. 7.30 do godz. 15.30 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl 
Adres strony internetowej: www.tczow.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://przetargi.tczow.pl 

 

Rozdział  2.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  UDOSTĘPNIANE  
BĘDĄ  ZMIANY    I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: 

  https://przetargi.tczow.pl 

Rozdział 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

 
1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 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. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

 

Rozdział 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki 
Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat 
zwoleński.  

Zakres rzeczowy dla robót dla przedmiotowego zamówienia: 
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, 

wznowienie granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej,  
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- Wykonanie robót ziemnych, zdjęcie humusu z odwozem na odległość do 5 km na głębokość do 10 
cm na całej szerokości drogi,    

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w gr. kat. 
II-IV równiarką i walcem z nadaniem spadków -  jezdnia wraz z poboczami,  

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość 
warstwy 15 cm, 

- Wykonanie warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5mm, grubość warstwy 8 cm, 

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową w ilości 1,5–2,0 kg/m2, 
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy 

po zagęszczeniu 4 cm, 
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 1 gr. 3 cm na 

jezdni drogi,  
- Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu – pobocza o 

szerokości 0,75 m 
- Ustawienie znaków: A-30 z tabliczką T-1 z napisem: „koniec drogi utwardzonej”, oraz A-7, 
-  Wykonanie przepustu rurowego PEHD o dł. 9,0 m , 
- Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust rurowy z kruszywa naturalnego 0/20 mm  o gr. 20 

cm, oraz szerokości 40 cm, 
- Ścianki czołowe przepustu, prefabrykowane dla rur PEHD o średnicy 0,4 m, 
- Ustawienie wraz zabetonowaniem słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych                        

fi 60, 
 - Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0,75 m mieszanką sortowaną 0/31,5 mm gr. 15 cm, 
- Wykonanie obsypania poboczy ziemią z dowozem szer. do 25 cm i gr. do 20 cm wraz z 

zagęszczeniem.  
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w kosztorysach ofertowych - 

załącznik nr 2a i 2b do SWZ oraz opisie technicznym wraz z uzgodnieniami – załącznik nr 9 do 
SWZ.                   

 

Rozdział 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do  30 wrzesień 2021r. od dnia podpisania umowy – termin 
obligatoryjny. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w formularzu ofertowym podać oferowany termin 
realizacji zamówienia . 

3. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, na potrzeby oceny ofert 
zostanie przyjęty maksymalny okres przyjęty w SWZ, tj. 30.09.2021r. i zostanie on wpisany do umowy 
na roboty budowlane.  

4. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji zamówienia dłuższy niż wskazany w pkt. 1 ,  oferta zostanie 
odrzucona  jako  niezgodna  z  treścią  SWZ,  na  podstawie  art. 226  ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

5. Za datę zakończenia zamówienia (przedmiotu Umowy) uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy do eksploatacji. 
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Rozdział 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki w postępowaniu określone w pkt 2 niniejszego rozdziału. 

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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
 wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

3) sytuacji ekonomicznej lub  finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

4)  zdolności technicznej lub  zawodowej: 
a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę 

wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na 
budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi, w zakres której wchodziło wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych/betonu asfaltowego,  a wartości  tych  robót 
w ramach umowy nie była niższa  niż  350 000,00 PLN brutto. 

               Przy czym Zamawiający przez jedną robotę budowlaną rozumie zadanie wykonane w ramach 
jednej umowy. 

b) Wykonawca musi wskazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, 
legitymującą się  kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem  i 
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone tj.: kierownikiem 
budowy, który posiada: 
 doświadczenie zawodowe rozumiane jako: 

- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; 
- min 1 zakończonej budowie – jako kierownik budowy lub przebudowy polegającej 

na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi o wartości tych robót co 
najmniej 350 000,00 PLN brutto; 

 uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami 
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów; 

   wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. 

 
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez 

te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do 
współpracy. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: uprawnienia budowlane we wskazanym 
zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 
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W przypadku roboty budowlanej nadal wykonywanej wymagana wartość zamówienia musi 
zostać osiągnięta  najpóźniej  na dzień  składania  ofert. Okres wyrażony w latach, o którym mowa 
wyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

3. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4 lit. a, liczy się wstecz od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartości dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 
walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku 
Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego 
postepowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie 
średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. a, 
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ konsorcja): 
1) warunek określony w pkt. 2 ppkt 4 lit. a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który 
będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu), warunek określony w 
pkt. 2 ppkt 4 lit. b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

Rozdział 7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 
karnego; 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a  Kodeksu karnego; 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a  Kodeksu karnego  lub  w  art. 46  lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 
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; 
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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 sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono 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 postepowaniu, chyba że wykażą,̨ że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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 być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Pzp tj. - 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. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
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udzielenie zamówienia. 
4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że 
Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca wraz z ofertą składa kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi i wartością robót 
stanowiącą cenę zamówienia - załącznik nr 2a i 2b do SWZ. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem 
stanowiącym  załącznik nr 3a i 3b do SWZ.  Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, 
składane jest w formie elektronicznej to jest opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1,  podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia 

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 
dokumenty: 
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 były wykonane, a jeżeli 
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Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty. 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 
wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót 
budowlanych, w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do 
SWZ. 

b) wykaz 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 informację o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do 
SWZ. 

2) w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w 
postępowaniu: 
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji  i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem 
terminów, o których mowa powyżej. 
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
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z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
Wzór oświadczenia stanowi  załącznik nr 4 do SWZ. 

9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, lub 
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału 
przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

11. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wskazanych w punkcie 1 i 2. 

12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone w 
ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), a także wymagania określone 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 2452). 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

14. 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. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w pkt. 13, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa niniejszym rozdziale wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Rozdział 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 UST. 1 
USTAWY PZP.  
 

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

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

 składa wraz z ofertą,  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego 

rozdziału, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  tych  zasobów  oraz  określa  w  szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego  wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności  dotyczą. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają  na  wykazanie przez  Wykonawcę  spełniania  warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują  roboty  budowlane,  lub  usługi  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, iż 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 4 niniejszego 
rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

8. 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. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących zamówień na roboty budowlane. 

 

Rozdział 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).  
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują w zakresie  w  jakim  każdy  z  nich  spełnia  warunki  udziału w postępowaniu, z 
zastrzeżeniem pkt 7 Rozdziału 6. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa  w  pkt 1  ppkt 1 Rozdziału 8 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  natomiast oświadczenie z pkt 1 ppkt. 2 Rozdziału 8  składane  jest  w zakresie w  jakim 
każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie  
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia   w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
Wykonawców,  którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności 
są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane/dostawy/usługi  wykonają  poszczególni  Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 
dotyczących zamówień na roboty budowlane. 

 

Rozdział 11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDECJI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ W 
WYKONAWCAMI. 

 

 
1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy. 
2. Pod pojęciem Platforma należy rozumieć „Platformę Zamówień Publicznych ZETO PZP” – narzędzie 

umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie 
elektronicznej. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zobowiązany jest posiadać konto na Platformie. 

4. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 
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1) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie: 
https://przetargi.tczow.pl. 

3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na który 
otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło. 

4) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane 
firmy w strefie Wykonawcy,   którą osoba zakładająca konto reprezentuje. 

5) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w 
postępowaniu. 

6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 
umożliwiające pracę na Platformie tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, 
Linux, lub ich nowsze wersje; 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej najnowszej 
wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; 

d) włączona obsługa  JavaScript; 

e) zainstalowany program   Acrobat Reader  lub  inny  obsługujący  pliki  w  formacie  pdf.; 

f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej, określa: 
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o  wielkości do 100 MB w 

formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów; 
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

 plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w 
systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku 
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert; 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest 
synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. 

8) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego,  jako: 
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; 
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 
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9) Zamawiający informuje, iż  w  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  związanych z 
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania 
teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 (infolinia 
dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00- 16.00), e-mail: hd@zeto.lublin.pl 

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

6. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 
ustawie  Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego pytania. 

8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę 
wczytania do Platformy. 

9. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jej 
monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie 
informacje dotyczące postępowania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

12. Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później      niż     na  2  dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod  warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął  do  
zamawiającego  nie  później  niż  na  4  dni   przed    upływem      terminu  składania     ofert. 

13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,  o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

14. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści  SWZ  nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 12  
niniejszego  rozdziału,  Zamawiający  nie ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym  mowa w pkt. 14  niniejszego  rozdziału nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
W sprawach merytorycznych – Artur Wróbel nr tel. 048 676-80-22 wew. 210, adres poczty 
elektronicznej inwestycje@tczow.pl 
W sprawach  formalnych  –  Aleksandra Szymanek  nr  tel.    048  676-80-22 wew. 206,  adres  poczty 
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elektronicznej aleksandra.szymanek@tczow.pl 
 

Rozdział 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w 
wysokości – 5 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, 
w zależności od wyboru Wykonawcy: 
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 
O/Tczów 

57 9157 0002 0020  0200 0592 0028 
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
gwarancji/poręczenia za pośrednictwem Platformy i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione 
w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak 
wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. 

5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium 
będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy 
złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: 
GPR.271.2.2021 „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na 
działce nr ewidencyjny 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński”. 

6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu 
polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 
ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy 
Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-
4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a 
wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 
poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
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2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 
wadium Wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu  postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienie. 

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału, powoduje 
rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale  IX  ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) – 4) niniejszego rozdziału, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 57 
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowawart.125 ust. 1 ustawy Pzp, innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium (w przypadku formy pieniężnej 

- wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w 
ofercie; 

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

Rozdział 13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 
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1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania  ofertą  określonego  w  SWZ,   Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca 
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres,  nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

Rozdział 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i złożona wyłącznie za pośrednictwem 
Platformy. 

4. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla 
formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. W przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres 
uprawnień do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ; 
2) wypełnione kosztorysy ofertowe - według załącznika nr 2a i 2b do SWZ; 
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału 9 (dotyczące niepodlegania wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) – według załącznika nr 3a-3b do SWZ; 
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy); 

5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 i Rozdziale 9 pkt 7 (oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu) (jeżeli dotyczy); 

6) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 4 (dotyczące robót/usług/dostaw, które 
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wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia) (jeżeli dotyczy); 

7) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych) (jeżeli dotyczy); 

8) oryginał  gwarancji  lub  poręczenia,  jeśli    wadium  wnoszone  jest   w    innej   formie    niż       
pieniądz. 

Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w pkt 5. Ppkt 1), 2) – stanowią treść oferty i 
nie podlegają uzupełnieniu. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem 
zamówienia w określonym terminie. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące 
wymagania: 

1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia     publicznego; 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik) 
upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu,  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i zawarcia 
umowy, z  podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać m.in.: 
a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy 
(Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców); 

b)  w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie 
Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez 
wszystkich wspólników). 

8. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  z  Wykonawcą (Pełnomocnikiem). 
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie za mówienia publicznego, zobowiązany jest 
dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców  –  art. 59 ustawy Pzp. 

10. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 

12. Wykonawca   poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i   złożeniem   oferty. 

13. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

     1) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
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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, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, 
a następnie  wraz z  plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

      2) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa poprzez złożenie stosownym informacji, wyjaśnień i/lub dokumentów. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

14. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę za pośrednictwem      
Platformy. Po upływie terminu do składania ofert nie można skutecznie wycofać złożonej oferty. 

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający 
przyjmie  średni  kurs  publikowany  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  dnia  publikacji ogłoszenia w 
BZP. 

 
Rozdział 15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

1. Oferty  należy  składać  na  Platformie  w  terminie  do dnia  02.07.2021 r., do godziny 12:30. 
2. W momencie złożenia oferty na Platformie i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oferta zostaje automatycznie 
zaszyfrowana i przesłana do Zamawiającego. 

3. O terminie  złożenia  oferty  decyduje  czas  pełnego  przeprocesowania  transakcji  na  Platformie. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r., o godzinie 13:30. 
5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy. W przypadku awarii 

tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

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

 
Rozdział 16. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.  
 

1. Cena ofertowa wyliczona zostanie przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj. 
wypełnione druki kosztorysów ofertowych stanowiących załączniki nr 2a i 2b do SWZ. 

2. Cena jednostkowa danej pozycji będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów i będzie podana w  polskich  
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złotych  (PLN)  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku. 
3. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. W kosztorysach 

ofertowych należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto 
(stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę netto poszczególnych rodzajów robót 
stanowiącą sumę pozycji, wartość podatku Vat w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, 
razem wartość brutto stanowiącą cenę oferty. 

4. Ceny jednostkowe  poszczególnych  pozycji  kosztorysu  są  cenami  ryczałtowymi netto i winny 
ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe  wykonanie jednostki 
obmiarowej wraz  z: 
1) materiałami, wyrobami budowlanymi, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego 

wykonania jednostki obmiarowej, w szczególności wynikającymi z dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji      technicznych: 

2) wszelkimi robotami/pracami pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi, które są 
konieczne do prawidłowego wykonania  robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym 
pracami pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji 
technicznych i dokumentacji projektowej: 

3) wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, 
obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej Specyfikacji (projektu umowy, 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej). 

5. Kosztorysy ofertowe (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen 
przewidywanych w całym okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków 
realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z SWZ. W trakcie realizacji zamówienia ceny 
jednostkowe  kosztorysów  ofertowych  nie  będą  podlegały  zmianom. 

6. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w kosztorysie 
ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian w kosztorysie ofertowym w 
zakresie opisu pozycji, jednostek miary i ilości robót. Wszystkie błędy ujawnione  w kosztorysie 
ofertowym, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, w Przedmiarach robót oraz rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku robót, 
które nie zostaną wycenione przyjmuje się, że wycenę uwzględniono w innych pozycjach 
kosztorysu ofertowego, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej SWZ. 

7. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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Rozdział 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
1) cena ofertowa (Wp1) - 60 % (max 60 pkt); 
2) gwarancja (Wp2) - 40 % (max 40 pkt) 

2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:  
 1) Kryterium „cena Wp1” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w 
tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 

 
 

gdzie:  
 
Wp1                          - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,  
R                              - ranga w ocenie, tj. 60 pkt,  
Cnaj.                          - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza),  
Cof.bad.                      - cena oferty badanej.  
 

2) Kryterium „gwarancja Wp2” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na 
roboty objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany 
przez Zamawiającego (warunek konieczny) wynosi – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty uwzględniony do oceny przez 
Zamawiającego wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.  
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie 
okres 60 miesięcy.  
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.  
Uwzględniając kryterium gwarancja – 40 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu 
wzoru:  
 

 
gdzie:  
 
Wp2                          - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,  
R                                     - ranga w ocenie, tj. 40 pkt,  
Gmin.                                               - gwarancja minimalna (36 miesięcy),  
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Gmax.                                              - gwarancja maksymalna (60 miesięcy),  
Gof. bad.                        - cena oferty badanej (w miesiącach).  
 
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji, tj. braku wskazania, bądź 
wskazania krótszego, niż najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości, oferta otrzyma 0pkt, a okres 
gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny (36 miesięcy).  
Podanie w ofercie okresu dłuższego niż maksymalny punktowany okres gwarancji spowoduje 
przyznanie Wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie 
wpisana gwarancja oferowana). 
 
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 
postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów 
wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

Wp = Wp1 + Wp2 
 

gdzie:  
 
Wp                             - suma punktów za poszczególne kryteria;  
Wp1                           - liczba punktów za kryterium „cena”;  
Wp2                           - liczba punktów za kryterium „gwarancja”.  
 
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch 
miejsc po przecinku.  
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną.  
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
8. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach.   
 
 
Rozdział 18. BADANIE I OCENA OFERT. 
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych 
w art. 224 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 224 ust. 
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3 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 
255 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 
postępowania jest nieuzasadnione. 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie  wszystkich   wykonawców, którzy  złożyli  oferty podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.  Zamawiający udostępnia  niezwłocznie  informacje  o  unieważnieniu  postępowania, na stronie 
internetowej prowadzonego   postępowania. 

 

Rozdział 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach,  których  oferty   zostały  odrzucone -  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne. 
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o 
udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego. 
8. Wykonawca, którego  oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przed 

zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji 
bankowej  lub  ubezpieczeniowej  ich  treść   musi   być  wcześniej zaakceptowana przez 
Zamawiającego). 

9. 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, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 
unieważnić postępowanie. 

 
Rozdział 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

1. Wykonawca,  którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczenie”) w    wysokości  5%  ceny całkowitej brutto 
wskazanej w    ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu; 
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. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu   Wykonawca   zobowiązany    będzie  wpłacić   przelewem na 

rachunek bankowy     Zamawiającego: 
 

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 
O/Tczów 

57 9157 0002 0020  0200 0592  
 
z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie  należytego wykonania umowy,  na postępowanie – 
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 
i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 
potwierdzenia tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 
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zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub 
gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 
postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia gwarancji jest Gmina Tczów; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu odbioru 
końcowego). 

10. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

11. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi 
za wady. 
 
UWAGA: 
Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy 
okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 
30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi 
za wady fizyczne. 
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Rozdział 21. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
TEJ UMOWY.  
 

1. Istotne postanowienia umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, 
stanowiącym jej integralną część. 

2. Dopuszczalność zmiany treści umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy o 
wykonanie zamówienia zawartej zgodnie z przepisami ustawy Pzp w sytuacjach i na zasadach 
określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Rozdział 22. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 
w trybie art. 121 ustawy Pzp obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał nazwy ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w realizację w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usługi. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Informacje o umowach o podwykonawstwo, a także procedura zgłaszania podwykonawców 
Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 
podwykonawców    zostały  określone  we  wzorze   umowy   stanowiącym     załącznik nr 6 do SWZ. 

 
Rozdział 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.  
 

Rozdział 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje Wójt Gminy 
Arkadiusz Baran (adres Tczów 124, 26-706 Tczów tel. 48/6768022, e-mail.: 
sekretariat@tczow.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@tczow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr 
ewidencyjny 1064 i 1061/2  o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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 obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z 
przepisami ustawy Pzp. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Odbiorcami będzie 
również dostawca Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP tj.: Zakład Elektronicznej Techniki  
Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. 

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

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; 
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- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 
służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

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

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia 
tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 
o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

Rozdział 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Dzielenie przedmiotowego zamówienia na części jest technicznie oraz technologicznie 
niepoprawne i ekonomicznie nieefektywne.  
Podział przedmiotu zamówienia jest niekorzystny z punktu widzenia tempa wykonania, 
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koordynacji poszczególnych elementów inwestycji oraz rozliczenia kosztów zamówienia. Rozbicie 
zadania na kilka, stwarza utrudnienia w jego realizacji poprzez rozłożenie w różnym stopniu kwestii 
odpowiedzialności za wykonywane roboty i udzielenia gwarancji. Również skoncentrowanie na 
jednym odcinku różnych Wykonawców, a co za tym idzie różnego sprzętu, materiałów i placów budów 
(poszczególnych Wykonawców) spowoduje komplikację w organizacji pracy oraz odbiorze i 
rozliczeniach, a w szczególności w połączeniu ze sobą poszczególnych odcinków, zachowując przy 
tym uzyskanie jednej wymaganej jakości wykonania poszczególnych elementów zadania (np. dot. 
konstrukcji jezdni, systemu odwodnienia, itp.). Większa liczba Wykonawców dla tego zadania to 
również ryzyko zarówno właściwego połączenia ze sobą poszczególnych wykonanych odcinków, jak 
i popełnienia błędów w dokumentach odbiorowych i rozliczeniowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 

5. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
11. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
14. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 
z późn. zm.). 
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną 
z wykonywaniem czynności fizycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanie 
warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie robót ziemnych. Wykonywanie prac objętych 
w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wyjątkiem objęte 
są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność 
gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w zakresie kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy - załącznik 
nr 6 do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu. Zmiany te nie 
stanowią zmian umowy. 
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Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2a - Kosztorys ofertowy; 
Załącznik nr 2b - Kosztorys ofertowy; 
Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 3b – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych       
                           zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy; 
Załącznik nr 7 – Wykaz robót; 
Załącznik nr 8 – Wykaz osób; 
Załącznik nr 9 – Opis techniczny z uzgodnieniami; 
Załącznik nr 10 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
 
 
 

 
 

 
 

 


