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I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA 

Gmina Kawęczyn  

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn  

NIP: 6681875486 

REGON: 311019480 

tel. 63 288 59 10 

adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 

będą dostępne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz wszelkie inne dokumenty 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-510463ba-c32d-11ed-8261-

62cbbe4d0ca4  

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o 

którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm., dalej jako ustawa Pzp), o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 

złotych, na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści 

ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku 

skorzystania z w/w możliwości, po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi 

Wykonawców do składania ofert dodatkowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. 

4. Zamawiający w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji poinformuje 

o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przekazując im zaproszenie do 

negocjacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w 

Rozdziale VIII, wskazując miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz 

mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-510463ba-c32d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-510463ba-c32d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
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kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia 

treści ofert. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360 ze zm.). 

6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 

257 ustawy Pzp w sytuacji kiedy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 

przyznane; możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 

przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kody CPV dla przedmiotu zamówienia:  

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci 

kanalizacyjnej, w tym:  

1) modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn dla 

układu kanalizacyjnego do niej ciążącego. Przedmiot zamówienia 

obejmuje zarówno wykonanie prac projektowych jak i realizację robót 

budowlanych w zakresie poniższych prac dotyczących oczyszczalni ścieków: 

a) wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań 

technologicznych, budowlanych i elektrycznych w zakresie rozbudowy i 

przebudowy oczyszczalni ścieków, 

b) wykonanie KIP (karty informacji przedsięwzięcia) i uzyskanie decyzji 

środowiskowej, jeśli będzie to konieczne, 

c) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia 
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wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, jeśli będzie to 

konieczne, 

d) pozyskanie decyzji celu publicznego lub wypisu i wyrysu z planu 

zagospodarowania gminy, 

e) pozyskanie map do celów projektowych, 

f) wykonanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych, 

g) sporządzenie projektu zagospodarowania oraz projektu architektoniczno- 

budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń, 

h) przebudowę obiektów i urządzeń schematu technologicznego oczyszczalni 

ścieków oraz obiektów i robót towarzyszących (nie przewiduje się 

rozbudowy przepustowości oczyszczalni ścieków, pozostaje ona na poziomie 

Q śrd= 300 m3/d); 

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowale Pańskie 

Kolonia. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno wykonanie prac 

projektowych jak i realizację robót budowlanych w zakresie poniższych prac 

dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej: 

a) wykonanie projektów budowlanych, 

b) dokonanie stosownych uzgodnień, 

c) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia prac nie 

wymagających pozwolenia na budowę,  

d) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń, 

e) naprawę uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków oraz innych urządzeń i sieci technicznych, 

f) zapewnienie specjalistycznych nadzorów, w tym konserwatorskich, 

archeologicznych lub innych wymaganych przepisami, 

g) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 

budowlanych w tym opłat za zajęcie pasów drogowych, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli 

jest wymagana. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programach funkcjonalno-

użytkowych (dalej jako PFU), stanowiących Załącznik nr 8.1 oraz 8.2 do SWZ. 
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4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy t.j. Dz.U. 

2022, poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności związane z 

realizacją zamówienia: prace ziemne. 

6. Sposób weryfikacji oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę w/w wymagań dotyczących zatrudnienia oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. W przypadku rezygnacji z realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, 

których nie można było przewidzieć i które są niezależne od Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o wartość 

niewykonanych czynności. Rezygnacja z części prac może być dokonana jedynie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w ust. 1. Podstawą do rezygnacji z części prac i zmniejszenia 

wynagrodzenia będzie protokół konieczności, sporządzony przez kierownika budowy i 

Zamawiającego oraz podpisany przez strony aneks do Umowy, przy czym w przypadku 

rezygnacji z części prac Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu 

zmniejszającego odpowiednio wynagrodzenie. 

9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, lub gdy w opisie 

przedmiotu zamówienia pojawiają się nazwy własne, znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi 

dostarczone przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy 

Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują 

realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 
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10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do określonych etykiet, 

o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje wszystkie 

etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne wymagania 

określonej przez Zamawiającego etykiety. 

11. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać 

określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający 

akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej 

etykiety.  

12. Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych 

zobowiązany jest wskazać te rozwiązania i wykazać, za pomocą dowolnych środków 

dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. W takiej sytuacji w/w dokumenty będą 

stanowiły przedmiotowe środki dowodowe, a Wykonawca składa je wraz z ofertą. 

13. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt 9-12 powyżej lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a PFU wiążące są zapisy SWZ. 

IV INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci 

katalogów elektronicznych. 

3. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji 

lokalnej na miejscu wykonywania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 

15:00. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia 

(mailowo) jednej z osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami, 

wskazanych w rozdziale VIII SWZ, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. 
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Wizja lokalna zostanie przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu 

dokładnego terminu i godziny z Zamawiającym. Osoby, które przybędą na wizję 

lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.  

Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania 

związane z SWZ, w szczególności związane z przedmiotem zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez 

Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7, w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i tym samym nie przewiduje 

możliwości składania ofert częściowych. 

Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony na części ze 

względów organizacyjnych i ekonomicznych oraz z uwagi na cele inwestycji 

realizowanej w ramach dofinansowania programu. Potrzeba skoordynowania działań 

różnych Wykonawców przy realizacji poszczególnych części zamówienia mogłaby 

zagrażać jego właściwemu wykonaniu oraz spowodować nadmierne koszty wykonania 

zamówienia. Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencji 

w ramach postępowania. 

V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż: 16 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

VI PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 
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wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, 

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowych warunków w tym zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli 

wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zrealizował należycie: 

− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, 

modernizacji lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości min. 

1 000 000 złotych brutto,  

− jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu (w tym także 

zaprojektowaniu przebudowy, modernizacji lub remontu) 

oczyszczalni ścieków o wartości projektowanej inwestycji nie 

mniejszej niż 1 000 000 złotych brutto,  

− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, 

modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co 

najmniej 200 mb, 

− jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu (w tym także 

zaprojektowaniu przebudowy, modernizacji lub remontu) sieci 

kanalizacyjnej, o długości projektowanej inwestycji nie mniejszej niż 

200 mb; 

Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków poprzez 

przedstawienie umów, w ramach których wykonał kompleksowo w/w 

usługi projektowe oraz prace budowlane odpowiednio w zakresie 

oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. Zamawiający dopuszcza 

ponadto wykazanie się realizacją wymaganej długości odpowiednio 

budowy / zaprojektowania sieci kanalizacyjnej (o których mowa w lit. a 

tiret 3 i 4 powyżej) w ramach sumowania maksymalnie 2 umów 

dotyczących długości mniejszej niż wymagana przez Zamawiającego; 

b) dysponuje co najmniej wskazanymi poniżej osobami, które pełnić będą 

następujące funkcje przy realizacji zamówienia: 
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− Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

− Projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

− Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

− Projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń. 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji, pod warunkiem 

posiadania przez taką osobę uprawnień łącznie dla każdej z tych 

funkcji, do których zostanie wyznaczona.  

Kierownik budowy, kierownik robót oraz projektanci powinni posiadać 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
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państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1646 ze 

zm.). 

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

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp oraz art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 129 ze zm.). Zgodnie z tymi 

regulacjami z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

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

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

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

258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

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. z 2021 r. poz. 1745),  

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, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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 ppkt 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 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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 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 2007r. 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; 

7) 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 
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

8) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego 

nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy; 

9) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:  

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 w/w ustawy;  

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w 

ustawy;  

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106 oraz z 2022 r., poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;  

osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których 

mowa w lit. a-c powyżej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, podlegają karze pieniężnej – karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000 zł. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 1 ppkt 4 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, którego treść stanowi Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy.   
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 powyżej, Wykonawcy tacy 

muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.  

11. W odniesieniu do warunków dotyczących 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. W takiej sytuacji są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu 

oferty – Załączniku nr 1 do SWZ.  

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o 

którym mowa w art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.  

VII PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA 
W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje ich spełnienie.    

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, 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. 

4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 SWZ: 

a) 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, wg Załącznika nr 3 do SWZ, 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.  

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; 

b) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, wg Załącznika nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów 
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określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa 

powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył; 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg 

Załącznika nr 4 do SWZ. 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI 

pkt 2 – oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wg 

wzoru Załącznika nr 5 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. 2021, poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 składa każdy z tych Wykonawców.   

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

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

prawidłowość i aktualność. 

 

VIII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI, INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
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ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w niniejszym postępowaniu 

obywa się w języku polskim, w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, tj. przy użyciu:  

− Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (dalej jako Platforma) 

− Poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl  

2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe 

informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z 

Platformy określa Regulamin Platformy dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum 

Pomocy”. 

4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie ani logowania. 

5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy do komunikacji 

dostępnych w zakładce „Formularze” (dalej jako Formularze do komunikacji). Za 

pośrednictwem Formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie 

wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości 

(przycisk „dodaj załącznik”). 

6. Możliwość korzystania w postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie. 

Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań 

dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 

uproszczonego na Platformie. 

7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:przetargi@kaweczyn.pl
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komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki 

do jednego formularza). 

9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy. 

10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz 

udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś 

problem”.   

11. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. 2020, poz. 2452).  

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania 

jest:  

- zakresie proceduralnym: Joanna Szymczak e-mail: przetargi@kaweczyn.pl  

- w zakresie merytorycznym: Monika Jatczak e-mail: jatczak@kaweczyn.pl    

13. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (innych niż 

oferta) przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę. W przypadku wniosków, 

zawiadomień czy dokumentów przekazywanych na adres poczty elektronicznej, 

wskazany w pkt 12, za datę ich złożenia przyjmuje się datę ich zarejestrowania przez 

urządzenie odbiorcze po stronie Zamawiającego lub zapisania na stosownym serwerze 

poczty elektronicznej. 

14. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

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 

mailto:przetargi@kaweczyn.pl
mailto:sniegocka@kaweczyn.pl
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upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 14 

powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert.  

16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 14 powyżej.  

17. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt 14 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

18. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SWZ. 

19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 złotych. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej 

jedna z okoliczności opisana w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

pkt 4 ppkt 2 i 3 oraz pkt 5 poniżej.  

4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą, 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
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3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia. 

5. 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 wniesienia. 

6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 5, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej. 

7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

9. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego, prowadzony przez Rejonowy Bank spółdzielczy w Malanowie, o 

numerze: 34 8557 0009 2004 0400 0101 0048 (IBAN: PL34 8557 0009 2004 0400 

0101 0048, SWIFT: GBWCPLPP), tytułem „wadium w postępowaniu – nr ref.: ROŚ-

FZP.271.6.2023”. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono 

w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 
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elektronicznej, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.   

11. Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o 

których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 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 mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 maja 2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z 
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przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, zgodnie 

z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia, na 

formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem 

nieważności.  

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików (o ile Wykonawca korzysta z podpisu kwalifikowalnego) muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu 

przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 

pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

Uwaga: w związku z tym, że Zamawiający nie korzysta z dedykowanego 

interaktywnego formularza, a z własnego formularza statycznego, przy jego dodawaniu 

pojawi się komunikat, że nie jest on prawidłowym formularzem interaktywnym; pomimo 

tego należy potwierdzić chęć kontynuacji.  
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6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (dalej jako EPP) i 

Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (dalej jako EPO). EPP i EPO dostępne są dla 

zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 

8. Oferta wraz z wszelkimi dokumentami, powinna być sporządzona 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 (t.j. 

Dz.U. 2023, poz. 57).  

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp, w zw. z art. 74 ust. 1 

ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233), jeżeli Wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp.  

10. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania ich 

w poufności, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 
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uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki 

i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe 

oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składa się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej 

części w innym języku. 

13. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale – w postaci dokumentu 

elektronicznego lub jako cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu – w elektronicznej 

kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. opatrzonej 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

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, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia takiego może dokonać także 

notariusz.  

15. Składanie i poświadczanie dokumentów musi być zgodne z rozporządzeniem, o którym 

mowa w rozdziale VIII pkt 11 niniejszej SWZ. 

16. 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. 

17. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy 

wynikającym ze stosownego dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie 

prawnym lub udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, wraz z ofertą.  
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18. Kompletna oferta musi zawierać:  

1) formularz oferty sporządzony wg wzoru Załącznika nr 1 do SWZ,  

2) oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1 

(oraz Rozdziałem VII pkt 2 i 3 – jeśli dotyczy) SWZ, wg wzoru Załącznika nr 2 do 

SWZ,  

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, 

odpowiednio w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w 

art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do ich reprezentowania,  

4) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, 

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu zgodnie z dokumentem 

rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem (wraz z tym pełnomocnictwem), 

zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy, 

7) dowód wniesienia wadium,  

8) dokumenty potwierdzające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadkach, 

o których mowa w Rozdziale III pkt 9 – 12 SWZ – jeśli dotyczy. 

19. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

20. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z rozdziałem XI pkt 4-6, do dnia 03 kwietnia 2023 

roku, do godz. 10:00 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:30 

3. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie.  

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, za pomocą którego nastąpi 

otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający, w sytuacji opisanej w pkt 5, poinformuje o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach.  

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w postaci netto oraz brutto – cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki 

podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia wynikający z SWZ i 

załączników do niej. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi uwzględniać więc wszystkie 

wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022, poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

6. W ofercie, o której mowa w pkt 5 powyżej, 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,  

stosowne oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w formularzu oferty – Załączniku nr 

1 do SWZ.  

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 

ustawy Pzp. 

XIV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert, przy zastosowaniu podanych poniżej 

kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu.  

2. Kryteriami oceny ofert są: 

1) Cena [C] – 60 pkt  

2) Gwarancja na wykonane roboty budowlane [G] – 40 pkt  

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria. 

4. Oferta może uzyskać za w/w kryteria określoną liczbę punktów obliczaną wg zasad 

wskazanych poniżej: 

1) Cena [C] – liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego 

wzoru, w oparciu o cenę oferty brutto, podaną w Formularzu oferty: 
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Najniższa oferowana cena 

spośród złożonych ofert 

 

C = ________________________ x 60  

 Cena oferty badanej  

 

Liczba punktów będąca wynikiem powyższego działania zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.  

2) Gwarancja na wykonane roboty budowlane [G] – liczba punktów w tym 

kryterium zostanie obliczona w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę w 

formularzu oferty okres gwarancji, według następującego wzoru: 

 Okres gwarancji zaoferowany 

w ofercie badanej 

 

G = ________________________ x 40  

 Najdłuższy zaoferowany okres 

gwarancji 

 

Liczba punktów będąca wynikiem powyższego działania zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty oferowany okres 

gwarancji w pełnych miesiącach.  

W przypadku oferty z zaoferowanym terminem gwarancji krótszym niż 

minimalny – tzn. 60 miesięcy, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako oferta, której treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca nie uzupełni pola z okresem gwarancji, Zamawiający uzna, że 

intencją Wykonawcy było zaoferowanie minimalnego wymaganego okresu 

gwarancji (60 miesięcy) i taką wartość podstawi do powyższego wzoru.   
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W przypadku oferty z zaoferowanym terminem dłuższym niż 96 miesięcy 

wyłącznie do oceny dla tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 96 

miesięcy, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji świadczeń 

gwarancyjnych przez faktycznie zaoferowany okres.  

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

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania 

umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zgodnie z rozdziałem XVI SWZ. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania kserokopii uprawnień budowlanych dla 

osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanymi przez Wykonawcę wraz z kserokopią 

aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

dla w/w osób lub równoważny dokument wydany w kraju wydania uprawnień, jeśli 

przepisy w tym kraju nakładają taki obowiązek. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania dokumentów ubezpieczenia, o których 

mowa w § 14 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody 

na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
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przelewem, na rachunek Zamawiającego, prowadzony przez Rejonowy Bank 

spółdzielczy w Malanowie, o numerze: 34 8557 0009 2004 0400 0101 0048  (IBAN: 

PL34 8557 0009 2004 0400 0101 0048, SWIFT: GBWCPLPP), z podaniem tytułu wpłaty: 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr ref.: ROŚ.FZP.271.6.2023. Pieniądze 

muszą znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w formie innej niż pieniężna, 

stanowić będzie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie jej wystawcy wobec 

Zamawiającego do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wszelkich 

kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia kierowane przez Zamawiającego przeciw 

Wykonawcy na gruncie umowy lub w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem, do 

łącznej wysokości kwoty zabezpieczenia. Wyłącznym beneficjentem zabezpieczenia 

będzie Zamawiający. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jej treść musi być uprzednio 

zaakceptowana przez Zamawiającego.  

7. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego 

zwrotu określa § 13 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

XVII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPOWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach 

określonych w § 16 wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SWZ.  

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

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

2. Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – szczegółowo kwestie odnoszące się do 

odwołania przedstawione są w Dziale IX rozdział 2 ustawy Pzp, 

2) skarga do sądu – szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane 

zostały w Dziale IX rozdział 3 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 powyżej wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia.  

6. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale 

IX ustawy Pzp. 

XIX PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań, o którym mowa w art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.  

2. 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. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  
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3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 

nazw ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani). 

5. 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. 

6. Szczegółowe uregulowania dotyczące zawierania umów z podwykonawcami zawarte są 

we wzorze umowy – Załączniku nr 6 do SWZ. 

XX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1):  

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn, 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn; 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może 

się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty email: iod@kaweczyn.pl ; 

mailto:iod@kaweczyn.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego;  

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 ust.1 ustawy Pzp; a także ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

5) 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; Niezależnie od powyżej wskazanych terminów, dane osobowe 

będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również 

przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność 

kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych. 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 
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9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przedmiotowego 

postępowania; 

10) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-

prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany 

w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 

ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych 

obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w 

szczególności: 

Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

− pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− osób fizycznych będących członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszem 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem 

Wykonawcy, 

− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

− osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

− podwykonawcy będącego osobą fizyczną, 
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− podwykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− osób fizycznych będących członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszem 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem podmiotu 

trzeciego; 

Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskał.   
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