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SPECYFIKACJA WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   
  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  NA ROBOTY 

BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3  

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 
(dalej: SWZ) 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Gmina Trzebielino 

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, 

tel. (059) 858-02-23, fax (059) 858-01-67,  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzebielino.pl  

Adres strony internetowej: www.trzebielino.pl , www.bip.trzebielino.pl   

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  i poczty elektronicznej 

Zamawiającego. 

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o 

udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) 

[zwanej dalej także „PZP”]. 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

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

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg w miejscowości 

Objezierze i w miejscowości Miszewo” 

Inwestycja zakłada wykonanie przebudowy istniejących dróg stanowiących własność Gminy Trzebielino znajdujących 

się w miejscowościach Objezierze i Miszewo. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą zgodnie dokumentacjami projektowymi, w różnych technologiach zgodnie z potrzebami i zaleceniami 

projektanta. Nawierzchnie dróg znajdują się obecnie w bardzo złym stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji. 

Otrzymane dofinansowanie pobudzi aktywność inwestycyjną Gminy Trzebielino, umożliwi rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i stworzy nowe miejsca pracy. Wprowadzone zasady finansowania zaangażują w realizację 

inwestycji sektor finansowy. Inwestycja poprawi warunki życia obywateli i umożliwi zrównoważony rozwój całego 

regionu. 

Inwestycja składa się z 4 poszczególnych odcinków dróg: 

1.1 Przebudowa drogi na dz. nr 24 obręb Objezierze 

1.2 Przebudowa drogi na dz. nr 25 obręb Objezierze 

1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w Objezierzu 

1.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo 

Wymagana kolorystyka nawierzchni z kostki betonowej: 

- zjazdów - grafit, 

- łączników – szary 

- zatok postojowych – grafit. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Objezierze, gmina 

Trzebielino (całkowita długość przebudowy drogi L=100,0 mb). 

BRANŻA DROGOWA 

Roboty drogowe przedmiotowej inwestycji obejmują przebudowę drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 24 obręb Objezierze). 

Szerokość jezdni 5,0 m o nawierzchni z asfaltobetonu grubości 9 cm, wykonanie zjazdów do przyległych posesji z 

kostki betonowej grubości 8 cm oraz obustronnych poboczy  grubości 10 cm. Spadek poprzeczny drogi 2% 

jednostronny, poboczy 8%. 

PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

− 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

− 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, 

− 10 cm kruszywo stabilizowane cementem o RM=1,5 MPa, 

− istniejąca nawierzchnia gruntowa wykorytowana i zagęszczona. 

mailto:sekretariat@trzebielino.pl
http://www.trzebielino.pl/
http://www.bip.trzebielino.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino


                                                                        

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
3 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, 

− 4 cm warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, 

− 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 

Nawierzchnię jezdni i zjazdów należy obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z 

betonu C12/15 z oporem. 

Pobocza drogi: 

Pobocza zaprojektowano obustronnie z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, grubości 10 cm i szerokości po 0,75 m. 

Odwodnienie drogi: 

Odwodnienie drogi będzie odbywać się tak jak do tej pory, poprzez spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody 

na tereny pasa drogowego.          

Organizacja ruchu: 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej organizacji ruchu 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Objezierze, gmina 

Trzebielino (całkowita długość przebudowy drogi L=170,0 mb). 

BRANŻA DROGOWA 

Roboty drogowe przedmiotowej inwestycji obejmują przebudowę drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 25 obręb Objezierze). 

Szerokość jezdni 3,0 m o nawierzchni z płyt żelbetowych JOMB grubości 12,5 cm oraz obustronnych poboczy 

grubości 12 cm. Spadek poprzeczny drogi 2% daszkowy, poboczy 6-8%.    

PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− 12,5 cm nawierzchnia z płyt żelbetowych JOMB 12,5x75x100 cm, 

− 5-10 cm warstwa odcinająca z pospółki, 

− istniejąca nawierzchnia gruntowa wykorytowana i zagęszczona. 

Pobocza drogi: 

Pobocza oraz wypełnienie pasa pomiędzy płytami szerokości 1,00 m zaprojektowano z mieszanki kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 12 cm.   

Odwodnienie drogi: 

Odwodnienie drogi będzie odbywać się tak jak do tej pory, poprzez spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody 

na tereny pasa drogowego.       

Organizacja ruchu: 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

1.3 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Objezierze, gmina 

Trzebielino (całkowita długość przebudowy drogi L=812,0 mb). 

BRANŻA DROGOWA 

Roboty drogowe przedmiotowej inwestycji obejmują przebudowę drogi gminnej nr 160022G (dz. ew. nr 21, 116, 1/11, 

120, 22/1, 22/2 obręb Objezierze). Szerokość jezdni do 5,0 m o nawierzchni z asfaltobetonu grubości 10 cm, 

wykonanie zjazdów do przyległych posesji, łączników i zatok z kostki betonowej grubości 8 cm oraz obustronnych 

poboczy  grubości 10 cm. Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, poboczy 8%. 

PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

− 6 cm warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego (w ilości śr. 150 kg/m2) AC16W, 

− istniejąca nawierzchnia asfaltowa. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach: 

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

− 6 cm warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego (w ilości śr. 150 kg/m2) AC16W, 

− 5 cm podbudowa z betonu asfaltowego, 

− 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, 

− 10 cm kruszywo stabilizowane cementem o RM=1,5 MPa. 

Dla jezdni drogi lokalnie w miejscach większych nierówności przewiduje się wykonanie na istniejącej jezdni 

asfaltowej warstwy wyrównawczej  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów, łączników i zatok: 

− 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, 

− 4 cm warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, 

− 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 
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Konstrukcja nawierzchni dla progów zwalniających: 

− 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, 

− 4 cm warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, 

− istniejąca nawierzchnia asfaltowa. 

Nawierzchnię jezdni i zjazdów należy obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z 

betonu C12/15 z oporem, dla zjazdów od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100 

ustawionym ze światłem 3 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie zatok krawężnikiem betonowym 

15x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Pobocza drogi: 

Pobocza zaprojektowano obustronnie z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, grubości 10 cm i szerokości po 0,75 m. 

Odwodnienie drogi: 

Odwodnienie drogi będzie odbywać się tak jak do tej pory, poprzez spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody 

na tereny pasa drogowego. 

Organizacja ruchu: 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

1.4 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miszewo, gmina Trzebielino 

(całkowita długość przebudowy drogi L=990 mb). 

BRANŻA DROGOWA 

Roboty drogowe przedmiotowej inwestycji obejmują przebudowę drogi gminnej  (dz. ew. nr 111, 112/2, 120/3 obręb 

Miszewo). Szerokość jezdni do 3,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu grubości 8 cm, wykonanie zjazdów do 

przyległych posesji z kostki betonowej grubości 8 cm oraz obustronnych poboczy  grubości 10 cm, szerokości 1,00 m. 

Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, poboczy 4%. 

PROJEKTOWANE WARSTWY KONSTRUKCYJNE (ODCINEK I) 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

− 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

− 10 wzmocnienie bruku kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, 

− istniejąca nawierzchnia brukowa wyprofilowana i zagęszczona. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach: 

− 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

− 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

− 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 

Pobocza drogi: 

Pobocza zaprojektowano obustronnie z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, grubości 10 cm i szerokości po 1,00 m. 

Odwodnienie drogi: 

Odwodnienie drogi będzie odbywać się tak jak do tej pory, poprzez spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody 

na tereny pasa drogowego. 

Organizacja ruchu: 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

 

2. Zakres prac obejmuje: 

2.1 Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji 

strategicznych 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik 

do SWZ. 

2.3 Dodatkowo wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do umieszczenia dwóch 

tablic promocyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem rady 

ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych.  

2.4 Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji postępowania a więc w dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp 

a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, 
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europejskiej ocenie w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 

ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest 

obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w art. 104 –107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Zamawiającego stanowiąca 

integralną część SWZ, wymieniona w  załączniku nr 9 do SWZ.  

4. Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia celem samodzielnego rozpoznania warunków 

prawidłowego wykonania zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, 

prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. 

5. Realizacja inwestycji winna zapewnić poszanowanie występujących w obszarze placu budowy uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnianie dostępu do drogi publicznej. 

6. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej. 

7. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 

9 do umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie 

prawo zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego w uzgodnieniu z Wykonawcą co najmniej na 3 dni przed 

podpisaniem umowy. 

8. W celu przygotowania Oferty można posiłkować się przedmiarem robót, które stanowią materiał pomocniczy i 

opisuje wymagany zakres zamówienia. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu 

zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest projekt 

budowlany (załącznik nr 9  do SWZ) 

9.  W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i 

urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w dokumentacji projektowej, a dopiero w 

następnej kolejności zastosowane w STWIOR oraz w przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym. 

10. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, w pierwszym 

gatunku, wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 1213), gwarantujących najwyższa jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.  

11. Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających 

wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 

normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy uwzględnić, zgodnie z art. 30 

ust. 2 i ust. 3 Ustawy, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, 

inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. Wykonawca ma 

obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, urządzeń i produktów dokumenty zezwalające na ich 

stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Zamawiający 

dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 

wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych. 

12. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wybudowania, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, w taki sposób, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i właściwe organy władzy publicznej. 

13. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: 

a)  prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową i należytą starannością, właściwą dla 

profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, oraz odpowiedzialność za jakość zastosowanych 

materiałów, urządzeń i wykonanych robót, 

b)  organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, 

c)  zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą  i innymi niepożądanymi 

zdarzeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

d)  zapewnienie obsługi geodezyjnej 

e)  utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, i składanie materiałów i sprzętu w ustalonym z Zamawiającym 

miejscach w należytym porządku, 

f)  umożliwienie wstępu na plac budowy przedstawicielom organu Nadzoru Budowlanego i innych jednostek 

sprawujących kontrolę w toku wykonywania robót oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

g)  udzielanie pisemnych informacji o przebiegu robót i napotkanych problemach i przekazanie ich 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru 

h)   uporządkowanie placu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni dróg, 

punktów granicznych oraz terenów zielonych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy       

(wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych 
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i) skompletowanie dokumentacji odbiorowej 

14. Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych 

informacji przydatnych do oceny zakresu i stopnia skomplikowania prac i sporządzenia oferty, gdyż Wykonawcy 

nie przysługuje możliwość zmiany Ceny po upływie terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje 

również możliwości skorygowania Ceny z uwagi na jej błędne skalkulowanie lub nieuwzględnienie 

elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

15. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej 

pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod 

każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 

16. Miejsce wywozu urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od 

zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.                                       

17. LOKALIZACJA: 

− Gmina Trzebielino, powiat bytowski 

18. Wspólny słownik zamówień CPV:  

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

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

− 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg 

− 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

− 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

− 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg 

− 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

19. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności 

lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 

należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

20. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do 

reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem 

poniższej hierarchii: dokumentacja projektowa i STWiORB. 

21.  Przyjmuje się, że: 

a) Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze 

pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu 

wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 

b) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim 

charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć o tym fakcie, 

niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

22. Rozwiązania równoważne: 

a) Jeżeli w SWZ, dokumentacji projektowej lub STWiORB znajdują się wskazania przykładowych systemów 

czy typów rozwiązań materiałowych lub produktów należy przyjąć, że Zamawiający podając taki opis, 

dopuszcza zastosowanie innych produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne i jakościowe 

równoważne ze wskazanymi w dokumentacji, 

b) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w w/w dokumentach. 

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, 

materiałów/produktów i urządzeń zawarte w SWZ, dokumentacji projektowej lub STWiORB zostały użyte w 

celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego,  

c) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, 

urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione 

systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/ produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie 

równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/ produkty gwarantujące 

realizację robót zgodnie z w/w dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i 

technicznych nie gorszych od założonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Równoważne 

systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
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z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz 

urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania 

zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane własnym staraniem i kosztem, gwarantując 

jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,  

d) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 100 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po 

przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”, 

e)  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 

obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

poprzez złożenie stosownych dokumentów,  

f) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który 

może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami 

określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty 

równoważne, 

g) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń 

i/lub materiałów/ produktów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie 

systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SWZ, dokumentacji projektowej i 

STWiORB 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez wybranego Wykonawcę w terminie 6 miesięcy (słownie: 

sześć miesięcy) od dnia przekazania placu budowy. Terminem wykonania zamówienia jest dzień zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganą dokumentacją określoną w §7 projektu 

umowy 

2. Termin przekazania placu budowy: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej opennexus.pl  

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

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

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 są w 

formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”. 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. 

4.  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. 

5. 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. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), 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,8 

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, 

http://www.opennexus.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

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. 

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

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

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

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

8. 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 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

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

10. Zalecenia: 

1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM 

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”. 

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: 

a) .zip 

b) .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. 

7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

8) 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 weryfikacji plików. 

9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 

“Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 

Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem Czasu . 

16)  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. 
 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69  
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) W zakresie proceduralnym: Lucyna Rokicka, e-mail: l.rokicka@trzebielino.pl  

2) W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Mariusz Matyszewski, m.matyszewski@trzebielino.pl  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.03.2023 r. 

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

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 

dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 

zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz 

przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja 

rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl  

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4) Uprasza się o dołączenie szczegółowego kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez Wykonawcę; 

4. 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”.  

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 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. 

7. 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  

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

mailto:l.rokicka@trzebielino.pl
mailto:m.matyszewski@trzebielino.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 

dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. 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. 

13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

14. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców; 

2)  Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia; 

4) Uprasza się o dołączenie szczegółowego kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez Wykonawcę; 

15. Oferta (formularz oferty) oraz oświadczenie wstępne muszą być złożone w oryginale. 

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. 

17. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

w terminie do dnia 23 lutego 2023r. do godziny 11:00 (23.02.2023r., godz. 11.00) 

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

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. 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  

4. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 

oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 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. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

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

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 11:20 (23.02.2023r., godz. 11.20)  

2. 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. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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. 

3) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  w sekcji 

,,Komunikaty” . 

XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 PZP, Wykonawcę: 

1.1 Będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia  przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

popełnienie 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności; 

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 

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

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - obligatoryjna przesłanka 

wykluczenia 

 art. 7 ust. 1  

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 

http://www.platformazakupowa.pl/
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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; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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), 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 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

XIV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  
1. Cena przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w rozumieniu art.3 ust.1  pkt.1 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz. 178 z poźn.zm.). tj. cena - wartość 

wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 

usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym. 

2. Wykonawca powinien w ofercie podać ryczałtową wartość netto i brutto, obejmującą pełny zakres wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia . 

4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej 

zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”.  

5. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawkę podatku VAT należy określić 

zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Cena objęta ryczałtem musi obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności niezbędnych dla 

zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w 

szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, wzór umowy oraz 

zakres wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją z 

uwzględnieniem wszystkich potencjalnych ryzyk ekonomicznych jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, a wynikających z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Tym 

samym w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty ewentualnych robót nieujętych w SWZ, a 

koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i 

obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić  

8. Cena objęta ryczałtem musi zawierać wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z 

realizacją zamówienia.  

9. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę ewentualnych błędów (wad) występujących w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić zaistniały FAKT 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  

3)  inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się 

za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: 

1) Cena = 60% 

2) Długość okresu gwarancji = 40% 

2. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

1) W zakresie kryterium „cena” (C) – stosowany będzie sposób obliczania wg wzoru: 
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najniższa zaoferowana cena brutto 

C = _________________________________________________  x 100 x 60% 

 cena brutto oferty badanej 

 
C - liczba otrzymanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto 

60% - waga kryterium 

100 - stały wskaźnik 

2) W zakresie kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty (G) - nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy - oferta, w której zaproponowany termin gwarancji, wyrażony w miesiącach liczonych 

od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek, będzie wynosił 60 miesięcy 

otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, wg wzoru: 

 

zaproponowana długość okresu gwarancji oferty badanej  

G = _________________________________________________________________ x 100 x 40% 

długość okresu gwarancji 60 miesięcy 

 
G - liczba otrzymanych punktów w kryterium długość okresu gwarancji 

40% - waga kryterium 

100 - stały wskaźnik 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z 

postępowania wykonawcę, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny 

ofert. wg wzoru: łączna liczba punktów LP = C + G 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze.  

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem.  

6.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 5, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do 

przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofert ̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie 

nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę . 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa 

zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy według rozdz. XXXIV SWZ. 

2) dołączenia harmonogramu rzeczowo-finansowego – wg załącznika nr 8 do SWZ 
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3) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy pod 

umową do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym (np. 

pełnomocnictwo/jeżeli dotyczy), 

4) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, (jeżeli 

za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną). 

5) dołączenia kopii uprawnień budowlanych osób przewidzianych na stanowisko kierownika budowy 

wraz z wpisem do właściwej Izby oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

XVII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym 

zakresie: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający nie precyzuje 

w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: 

− Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: roboty 

budowlane w branży drogowej odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym będącym 

przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie nawierzchni dróg o 

łącznej długości 2 km. (wg załącznika nr 3 do SWZ). 

− Wykonawca wykaże, że przewidziana przez Wykonawcę osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, jako kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika 

budowy/robót w myśl obowiązujących przepisów prawa. 

- Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 1186 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019r. 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 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 

2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm) 

XVIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie 

wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Uwaga: W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 

ust.1 ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, wraz z 
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podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;  

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z 

art. 274 ust.1 ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia:  

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy PZP oraz 

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

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SWZ; 

b)  oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności 

są wymagane. 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ 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, 

zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w niniejszym rozdziale. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, które stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

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

udziału w postępowaniu.  

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Są oni zobowiązani do powołania 

reprezentującego ich pełnomocnika.  

13. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. o 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 
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poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

15. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy.  

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁĄDANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o 

których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych, zamówienia będące elementami jednego wniosku muszą zostać udzielone w ramach jednego 

postępowania. Podział zamówienia na części niósłby ze sobą ryzyko braku ofert na jedną lub kilka części, 

przedłużanie się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powstanie rozbieżności czasowych 

poszczególnych etapów procedury udzielenia zamówienia publicznego - zgodnie z ustawą Pzp każda z części 

zamówienia jest procedowana niezależnie od momentu składania ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie 

umów na poszczególne części może odbywać się    w różnych terminach, a tym samym niesie ryzyko niemożliwości 

rozpoczęcia inwestycji w założonym terminie lub konieczność unieważnienia postępowania         w jednej z części. 

Oznaczałoby to brak możliwości spełnienia wymagań określonych w Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych - jeden wniosek – jedno postępowanie przetargowe, co w konsekwencji 

oznaczałoby utratę dofinansowania przez Zamawiającego. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi 

kształtowania postępowań zakupowych dofinansowanych z ww. Programu, etapy inwestycji należy określać w 

odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy. 

XX. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ 
Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XXII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP 
1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami) osoby, które w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia będą wykonywać: 

a) roboty ogólnobudowlane  

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje 

możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub Projekt podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania umowy; 

d) ewentualnie inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Szczegółowe uregulowania odnośnie wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP, zawiera załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia 

umowy. 
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XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 PZP 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

XXIV. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

PZP 
Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie. 
 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 
1. Oferta winna być zabezpieczona WADIUM w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 

00/100), 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 stawy PZP. 

3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania. 

4. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

 1) pieniądzu na konto Zamawiającego w:  

• Urząd Gminy Trzebielino - B.S. Bytów o/Kołczygłowy 66 9321 0001 0031 5393 2000 0010  

        2) gwarancjach bankowych, 

 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).  

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 2–4, wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

 1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 

wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert,  

2) którego oferta została odrzucona,  

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

najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia 

8. 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, 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, 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, oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 223 ust. 2 pkt 3, 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.  
 

XXVI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8 PZP 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 pzp. 
 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP 
1. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu 

lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków 
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związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji 

przydatnych do przygotowania oferty Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie. 

2. Koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

3. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ w 

rozumieniu art. 131 ust. 2 ustawy PZP. 
 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXX. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ  
Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie 
 

XXXI. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXXII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

XXXIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 PZP 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do składanej oferty 
 

XXXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej wybranej oferty.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formatach: 

1) pieniądzu na konto Zamawiającego w:  

• Urząd Gminy Trzebielino - B.S. Bytów o/Kołczygłowy 66 9321 0001 0031 5393 2000 0010;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.  

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

określonych w art. 450 ust.1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 453 

ustawy PZP. 
 

XXXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONANWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w 

tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. 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. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy PZP 
 

XXXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 
1. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie wstępne Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych, 

4) Załącznik nr 4 - wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, 
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5) Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, 

6) Załącznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 

7) Załącznik nr 7 - projektowane postanowienia umowy. 

8) Załącznik nr 8 –  harmonogram rzeczowo-finansowy 

9) Załącznik nr 9 –  dokumentacja 

9) Załącznik nr 10 – Wzór tablicy informacyjnej   
 

XXXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA: 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z poźn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Trzebielino jest Pan Paweł Wrycza, kontakt: 

p.wrycza@trzebielino.pl  

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

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną 

ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 

publicznych spoczywający na Zamawiającym; 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 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; 

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

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

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 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; 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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