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

Gmina Toszek 

Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek 

tel. (32) 237-80-00 

e-mail: umtoszek@toszek.pl 

strona internetowa: www.toszek.pl, www.bip.toszek.pl   

NIP 9691605695 

REGON 276257771 

godziny urzędowania:  poniedziałek – środa   700-1500 

       czwartek     700-1700 

       piątek      700-1300 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym w szczególności zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek.  

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE  
 OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn.zm.) zwaną 

dalej „Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których 

mowa w art. 3 Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy PZP.  

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Pzp.  

7. Wskazując powody niedokonania podziału zamówienia na części Zamawiający podaje, że ul. 

Słowików i Jaskółcza połączone są bezpośrednio z ul. Srocza Góra skrzyżowaniami. 

Rozdzielenie zadań na poszczególne odcinki spowodowałoby konieczność wprowadzania przez 

kilka podmiotów tymczasowej organizacji ruchu drogowego, dodatkowo wykonywanie zadań 

mailto:umtoszek@toszek.pl
http://www.toszek.pl/
http://www.bip.toszek.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/toszek
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na jednej z ulic może spowodować brak możliwości dostarczenia materiałów i sprzętu na 

pozostałe ulice (ul. Srocza Góra stanowi jedyny dojazd do ul Jaskółczej i Słowików). 

Dodatkowo infrastruktura techniczna (sieć gazowa, wodociągowa i elektroenergetyczna) 

zlokalizowana jest w pasach drogowych wszystkich ulic, jeżeli konieczna będzie ich 

przebudowa brak jest możliwości technicznych, aby wykonywał ją różny wykonawca na 

poszczególnych odcinkach (zapewnienie ciągłości dostaw). Rozdzielenie przebudowy na 

poszczególne ulice może spowodować wzrost cen za wykonanie zadania. Ponadto w 

przypadku braku podziału zamówienia na części wyklucza się przerzucanie między 

wykonawcami odpowiedzialnością za ewentualne usterki a tym samym egzekwowanie 

gwarancji. Co także w przedmiotowej sprawie istotne, zamówienie finansowane jest z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest pod 

warunkiem zrealizowania całości zadania. Tymczasem podział zamówienia na części rodzi 

ryzyko, iż do realizacji jednej lub większej ilości części wykonawca nie zostanie wyłoniony 

(np. nie zostaną złożone oferty lub zaistnieje konieczność unieważnienia postępowania). 

Konsekwencją tego będzie brak możliwości refundacji zrealizowanych tylko częściowo prac. 

Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie zrealizowaniem całości zadania.  

Realizacja częściowa nie ma dla Zamawiającego jakiegokolwiek znaczenia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej o której mowa  

w art. 311–315 Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

14.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Zamawiający nie stawia wymagań  związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
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16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

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

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

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

17. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Rozdziale VI SWZ,  

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym 

rozporządzenia nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1). 

3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, która 

uznana została za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w dokumentach zamówienia. 

18.    Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Pzp. 

19. Ilekroć w treści niniejszej SWZ wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one 

przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania. 

 

 ROZDZIAŁ III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. 

Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia ustalony jest następująco: 

1) przebudowa drogi gminnej nr 620285 S – ul. Srocza Góra, 
2) przebudowa drogi gminnej nr 620281 S –ul. Jaskółcza, 
3) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słowików. 

3. Lokalizacja inwestycji. 

Istniejące drogi gminne oraz droga wewnętrzna zlokalizowane są w województwie śląskim ,  
w powiecie gliwickim , na terenie gminy Toszek w miejscowości Pniów. 
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4. Stan istniejący. 

Aktualnie ulica Srocza Góra posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym – 

liczne wyrwy, spękania, wyboje, ul. Jaskółcza oraz ul. Słowików posiada nawierzchnię 

gruntową wzmocnioną żwirem. 

Ul. Srocza Góra dł. odcinka ok. 1511m, ul. Jaskółcza dł. odcinka ok. 159 m, ul. Słowików droga 

wewnętrzna dł. odcinka ok. 234 m 

Łączna długość dróg wchodzących w skład inwestycji wynosi około 1,904 km. 

Ulica Srocza Góra stanowi drogę dojazdowa dla komunikacji zbiorowej, przedmiotowa ulica 

łączy się skrzyżowaniem prostym z drogą wojewódzką DW 901 – ul. Wielowiejska. 

Ulica Jaskółcza oraz Słowików stanowi drogę dojazdową od ul. Srocza Góra do zabudowy 

obrzeżnej zlokalizowanej w rejonie jej pasa drogowego. 

5. Opis planowanych prac. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do zgłoszenia robót 

prowadzonych w istniejącym pasie drogowym (przy ewentualnym sprzeciwie 

organu administracji budowlanej do zgłoszenia należy uzyskać pozwolenie na 

budowę na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), a także 

uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego. 

2) Wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu  

o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

3) Założenia do projektowania: 

Przebudowa drogi gminnej nr 620285 S -ul. Srocza Góra 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z DW 901-  

ul. Wielowiejska (dz. 119/69), zaś kończy się wraz z końcem zabudowy działki nr 

1200/97 Parametry projektowe: 

− Droga klasy: L  (jednojezdniowa, dwupasowa)   do skrzyżowania z ul. Jaskółczą 
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dalej 

klasy D do końca zakresu 

− Przekrój: półuliczny, uliczny 

− Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h 

− Szerokość jezdni: 5,0 m , 4,5 m 

− Szerokość pasa ruchu: 2,50 m , 2,25m (ruch uspokojony) 

− Kategoria ruchu: KR1 

− Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN 

Przebudowa drogi gminnej nr 620281 S – ul. Jaskółcza 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z ul. Srocza 

Góra w km 1+029,23, zaś kończy się wraz z końcem zabudowy przy posesji nr 10. 

− Droga klasy: D (jednojezdniowa, jednopasowa) 

− Przekrój: uliczny 

− Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

− Szerokość jezdni: 3,5 m 

− Szerokość pasa ruchu 3,50 m ( ruch uspokojony) 

− Kategoria ruchu: KR1 

− Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN 

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Słowików 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z ul. Srocza 

Góra w km 0+774,86, zaś kończy się wraz z końcem zabudowy przy działkach nr 

977/76 i 912/76. 

− Droga klasy: wewnętrzna (jednojezdniowa, jednopasowa) 

− Przekrój : drogowy 

− Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

− Szerokość jezdni: 3,5 m 

− Szerokość pasa ruchu: 3,50 m ( ruch uspokojony) 

− Kategoria ruchu: KR1 
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− Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN 

4) Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania  
i wykonania: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokościowy 
obiektu 

− roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokościowy 
obiektu 

− wycinka istniejącego drzewostanu kolidującego z przewidzianym zakresem 
robót 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 

− rozbiórka istniejących zjazdów do posesji 

− rozbiórka    lub    przebudowa kolidującego uzbrojenia ; sieć gazowa, sieć 

teletechniczna, sieć elektroenergetyczna 

− zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie rur ochronnych 

b) roboty ziemne, 

− wykopy pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni – korytowanie 

− wykonanie nasypów dla poszerzenia korpusu drogi 

c) odwodnienie drogi 

− wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia  

i regulacji istniejących rowów przydrożnych wraz z wyposażeniem 

(uzupełnienie rur przepustowych pod zjazdami) 

d) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 

− wzmocnienie podłoża 

− podbudowa 

− pakiet warstw bitumicznych 

e) budowa nowych zjazdów do posesji oraz odtworzenie zjazdów już istniejących 

− podbudowa 

− kostka betonowa na warstwie ścieralnej 
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− w przypadku zjazdów istniejących z kostki kamiennej oraz nowej kostki 

betonowej odtworzenie warstwy ścieralnej 

f) roboty wykończeniowe 

− plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów , gruntu rodzimego 

− wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego 

− wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak  

i poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę  

w czasie realizacji robót, 

g) elementy zabezpieczenia ruchu BRD 

− stała organizacja ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe) 

− organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

h) elementy związane z organizacją procesu budowlanego 

− wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego 

− projekt zagospodarowania terenu 

− projekty architektoniczno- budowlane dla każdej z branż 

− projekty techniczne dla każdej z branż 

− niezbędne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego 

− projekt stałej organizacji ruchu 

− projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

− pełnienie nadzoru autorskiego 

− przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie  

i  zgłoszenia zakończenia robót, 

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− wszelkie inne  roboty  jakie  okażą  się  niezbędne  dla  wykonania  

przedmiotu zamówienia. 

i) przygotowanie zaplecza placu budowy 

− pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy 

− organizacja biura budowy 

− organizacja placu składowego na ; elementy rozbiórkowe i wycinkę drzew , 
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− organizacja placu składowego na elementy do wbudowania; kruszywa, 

elementy betonowe do zabudowy (krawężniki, obrzeża, kostka) elementy 

kanalizacji deszczowej (rury, studnie, wpusty). 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Przedmiot główny: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

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

Przedmioty dodatkowe: 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do 

SWZ – SOPZ zawierającym m.in. Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

8. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub 

poprzez odniesienie do norm,        europejskich      ocen       technicznych,        aprobat 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – zamawiający dopuszcza 

zastosowanie przez wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych  

w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia lub ogólnych warunkach 

umowy, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze 

parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji 

standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub 

dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SWZ. 

9. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
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szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę; normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy referencji technicznych określają minimalne parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter 

przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu 

doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty 

budowlane) spełniają minimalne wymagania określone przez zamawiającego. Nie 

złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w 

SWZ oraz załącznikach do SWZ. 

11. Wymagania       dotyczące       zatrudnienia       przez       Wykonawcę       lub    Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy. 

11.1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji 

umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy (wchodzące w 

tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez 

osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie 

wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. 

pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy między innymi: kierujących budową, 

wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub 

nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w 

jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź 

Wykonawcy. 

11.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie 
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o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych 

w ust.1. 

11.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, 

4) Zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie  

u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. 

11.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności  

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 



 
SWZ – nr sprawy ZRP.271.2.2023 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu 
technicznego” 

 

 

   
 

14 

 

 

 

 

 

podwykonawcy, 

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

13. Sposób realizacji zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 

Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

ROZDZIAŁ IV  PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 Pzp. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 8 do SWZ. 

ROZDZIAŁ V  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach: 

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej 

– do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

2) Wykonanie pozostałych czynności opisanych w etapie A do 9 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, 

3) Wykonanie czynności opisanych w etapie B łącznie z odbiorem końcowym do 14 

miesięcy od daty zawarcia umowy, 

4) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac 

projektowych i robót budowlanych oraz przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego 

w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe 

w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 

4) zdolności technicznej i zawodowej: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby: 

a) Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, przy czym Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające  

na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej lokalnej o długości  

nie mniejszej niż 500mb, 

b) Wykonawca dysponował odpowiednimi osobami skierowanymi do realizacji 

zamówienia, przy czym warunek Zamawiający uzna za spełniony , jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku  

do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych 

państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane,  

z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.), tj.: 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

do projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym 

zakresie, 

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie, 

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, 

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych  

w ograniczonym zakresie, 

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej  

w ograniczonym zakresie,  

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie, 

oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, 
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oraz 

− przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych  

w ograniczonym zakresie. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień do projektowania oraz kierowania 
robotami budowalnymi w poszczególnych specjalnościach. 
 
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania  

przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia  

w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

 

Uwaga: 

Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie 

zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ. 

 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 1) powinien spełniać co najmniej jeden  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,  

do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. 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 
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przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

ROZDZIAŁ VII PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 

5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 

Pzp. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z 

późn. zm.; dalej: „ustawa sankcyjna”). 

5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 4. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1). 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

ROZDZIAŁ VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE 
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1.  Dokumenty składane razem z ofertą 



 
SWZ – nr sprawy ZRP.271.2.2023 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu 
technicznego” 

 

 

   
 

20 

 

 

 

 

 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe  potwierdzające że Wykonawca: 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania,  

- spełniania warunki  udziału w postępowaniu.  

– załącznik nr 3 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania 

ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w formie elektronicznej. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2)  Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego  

przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w przedmiotowym 

postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, 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. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
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niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik  

nr 4 do SWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego  przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale 

VI pkt 1 ppkt 3 SWZ, Wykonawca winien przedłożyć informacje z banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale 

VI pkt 1 ppkt 4 pkt. a  SWZ, Wykonawca winien przedłożyć wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), 
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3) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale 

VI pkt 1 ppkt 4 pkt. b  SWZ. 

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

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

6. Forma i sposób złożenia podmiotowych środków dowodowych powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Rozdziale XI SWZ. 

7. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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) oraz Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy PZP. 
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Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 

1 Pzp. 

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

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

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII 

pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Do złożenia 

przedmiotowego oświadczenia stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału VIII SWZ, 

Ponadto na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 2 

SWZ dotyczący podmiotów udostępniających zasoby. 
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ROZDZIAŁ X INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, 

o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców, na zasadach 

określonych w rozdziale VIII SWZ. Oświadczenie  to potwierdza brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie formalnym 

Patrycja Śmieja - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Rozwoju: 

e-mail: zamowieniapubliczne@toszek.pl 

2) w zakresie merytorycznym: 

− Maciej Bilik- Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania 

Przestrzennego, 

− Jacek Doliński – Główny specjalista w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i 

Planowania Przestrzennego , 

e-mail: ikp@toszek.pl  

mailto:zamowieniapubliczne@toszek.pl
mailto:ikp@toszek.pl
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w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w rozdziale I SWZ 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość  

została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  

za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt 1. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał  

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę  

na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

https://platformazakupowa.pl/pn/toszek
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5) zainstalowane oprogramowanie do obsługi plików w formacie „.pdf” – np. Adobe Acrobat 

Reader; 

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8; 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

8. Zalecenia dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych 

za pośrednictwem platformy: 

1) formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247); 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg)  

ze szczególnym wskazaniem na .pdf; 

3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: .zip lub .7Z; 

4) wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, 

.bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane  

za złożone nieskutecznie; 

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB; 

6) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 
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7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacją plików; 

8) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

9) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików; 

10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu; 

11) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików  

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie oraz 

uznaje go za wiążący; 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp. 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców". 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje 

się ten dokument. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie  

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

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

15. Podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 16, dokonuje w przypadku: 
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1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz. 

ROZDZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące  

złotych 00/100). 

2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen 

okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 

3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w ING Bank Śląski 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861, tytuł przelewu: 

„wadium  na zabezpieczenie oferty w postępowaniu: Znak sprawy ZRP.271.2.2023”. 

Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, wymagane jest załączenie 

do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 
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7. Zamawiający  wymaga,  aby  gwarancja/poręczenie  zawierały  w  swojej  treści  

nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na 

pierwsze pisemne żądanie na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium oraz 

obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa  

w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-2 oraz 4-5 

ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 23 marca 2023 r., przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

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. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody  

na przedłużenie terminu związania ofertą.  

ROZDZIAŁ XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - sam lub jako partner w konsorcjum/ spółce 

cywilnej. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 

że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

2. Ofertę należy: 

1) sporządzić na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ; 
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2) złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl; 

3) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych  

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu  

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.  

W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

7. 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. 

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

9. Na zawartość oferty składają się następujące dokumenty, które  Wykonawcy składają do upływu 

terminu składania ofert: 

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SWZ, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 
SWZ – nr sprawy ZRP.271.2.2023 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu 
technicznego” 

 

 

   
 

32 

 

 

 

 

 

2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 

3) Pełnomocnictwo : 

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 

b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do 

oferty.  

c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego: 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek 

dowodowy), powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w 

szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa: 

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

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

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

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W przypadku gdy określony dokument elektroniczny zawiera informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

10. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ XV INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

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

konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 

miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) 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. Aby zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:  
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1) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny 

posiadający wartość gospodarczą; 

2) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; 

3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

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

ROZDZIAŁ XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/toszek do dnia  

22 lutego 2023r. do godz. 10:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 

na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2  Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności,  

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

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

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

https://platformazakupowa.pl/pn/toszek
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22 lutego   

2023 r. o godz. 10:15. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania otwarcia ofert w sposób jawny  

z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on-line. 

10. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ XVII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178  

z późn. zm.). 

2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i kompletną realizacją przedmiotu 

umowy.  

3. Wszystkie ceny jednostkowe i cenę końcową należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

4. Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ) w odniesieniu  

do poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanych w odpowiedniej 

tabeli Formularza Oferty oraz jako łączną kwotę wynagrodzenia za wykonanie całości 

przedmiotu umowy w danej części zamówienia, która powinna stanowić sumę cen  

za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej. 
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5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, 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. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

ROZDZIAŁ XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu 

stanowią:   

 

Cena (C) – 60 % 

Warunki płatności za Etap A (W) – 40 % 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów 

oraz ich  wag.  Oferty  oceniane  będą  punktowo.  W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  

rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria 

według następujących zasad i według wzoru: 
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S = C + W 

gdzie: 

 

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/ 

2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt 

liczona wg wzoru: 

C N 

C = --------- x 100 punktów x 

60 % C OB 

gdzie: 

CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców 

COB – cena oferty badanej 

2.2.W – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Warunki płatności za 
Etap A”- maks. 40 pkt. 
 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartość procentową wynagrodzenia za wykonanie 

Etapu A jako procent wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia. Wartość 

procentowa może zostać określona przez Wykonawcę w przedziale od 2,0% do 5%. 

Ocena punktowa w kryterium „Warunki płatności za Etap A” zostanie przeprowadzona 
w następujący sposób: 

1) w przypadku gdy wartość procentowa za wykonanie Etapu A zawierać się będzie w 

przedziale od 2,1% do 5%, oferta otrzyma 0 pkt, 

 

2) w przypadku gdy wartość procentowa za wykonanie Etapu A wynosić będzie 2%, 

oferta otrzyma 40 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska 

największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 1. 

4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
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ROZDZIAŁ XIX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 

Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika  

z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został 

wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w rozdziale III pkt 11 ppkt 11.1 SWZ, 

3) do przedłożenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartości nie 

niższej niż 20% ceny ofertowej,  

4) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę 

tych podmiotów. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 

treści umowy na wezwanie Zamawiającego. 

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane 

przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % całkowitej ceny 
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brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

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

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych  
w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących wysokościach i terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi 
za najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861 z 

dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – sprawa nr ZRP.271.2.2023. 

 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy 

– do chwili jej podpisania. 

7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
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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. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10.Wypłata, o  której  mowa  w  ust.  9,  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

11.Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy    (wykonawcy),     beneficjenta   gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia oraz adresy ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

3) kwota gwarancji lub poręczenia 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały wymagany niniejszymi 

postanowienia okres, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do

 pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny 

z umową, 

6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w 

przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na 
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okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest 

dłuższy od tego okresu, 

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że 

zabezpiecza zobowiązania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum). 

ROZDZIAŁ XXI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy dotyczącym poszczególnych 

części zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które zostały określone we wzorze umowy  

dotyczącym poszczególnych części zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

 

ROZDZIAŁ XXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 
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3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania  

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 
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przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

ROZDZIAŁ XXIII   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY 
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Lorin Frejno, z którym można 

się kontaktować pod adresem e-mail: iod@toszek.pl; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

6) obowiązek podania przez 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; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

mailto:iod@toszek.pl


 
SWZ – nr sprawy ZRP.271.2.2023 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu 
technicznego” 

 

 

   
 

44 

 

 

 

 

 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(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); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) 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;  
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

ROZDZIAŁ XXIV   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

1. SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Druk – „Formularz oferty” – załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Druk – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu– załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Druk – „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej” – załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Druk – „Oświadczenie o aktualności” – załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Druk – „Wykaz wykonanych zamówień” – załącznik nr 6 do SWZ. 

7. Druk – „Wykaz osób” – załącznik nr 7 do SWZ. 

8. Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ. 
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