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ROZDZIAŁ 1 - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza 

tel. 12 388 60 43, e-mail: ug@golcza.pl  

Strona internetowa: www.golcza.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia https://platformazakupowa.pl/pn/golcza  

ROZDZIAŁ 2 - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, 

o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych     

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). 

ROZDZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II. 

Zakres prac to między innymi:  

1) budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salą konferencyjną, 

motylarnią oraz zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., deszcz., 

wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o. i gazowymi, robotami wykończeniowymi, windami, 

2) zagospodarowanie terenu przy budynkach pawilonów, w  tym: budowa drogi p.poż, parkingu, 

tereny utwardzone, mała architektura, porządkowanie terenu, instalacje zewnętrzne: 

oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe ze 

zbiornikiem podziemnym LPG, elektroenergetyczne, 

3) budowa pawilonu z salą audytoryjną, wykonanie fundamentów z płytą żelbetową stopniowaną, 

izolacji przeciwwilgociowych, ścian nośnych, stropodachu z dociepleniem, warstwami pokrycia 

dachowego, elementami odwodnienia i instalacją odgromową, docieplenia ścian zewnętrznych, 

okładziny elewacji ze stali cortenowskiej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

4) budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i technologii basenu wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: wod.-kan., deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, ogrzewania, 

5) budowa basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw z plażą wokół basenu i ogrodzeniem 

wokół plaży, 

6) technologia uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw, 

7) budowa pomostu na istniejących palach żelbetowych w zbiorniku wodnym z deski 

kompozytowej na drewnianej konstrukcji nośnej, 

mailto:ug@golcza.pl
http://www.golcza.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golcza
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzrhaydq
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8) montaż systemu fontann multimedialnych, 

9) zagospodarowanie terenu przy basenach, w tym m.in.: budowa instalacji zewnętrznych: 

oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, 

elektroenergetycznej, 

10) montaż małej architektury: zjazd linowy z siedziskiem (tyrolka). 

 

Lokalizacja, dz. ewid. nr: 568/4, 571/2, 572/2, 573/2, 574/2, 575/2, 588, 589, 624/1, 625/3, 627/1, 

627/3, 628/1, 628/3, 664, jednostka: Ulina Wielka, obręb: 0018.  

Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia”, dokumentacji projektowej- projekt budowlany, projekt wykonawczy (w tym przedmiarach 

robót, które mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być 

traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej), dokumentacji geologicznej oraz 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.       

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 

załącznik nr 5 do SWZ.  

 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane, 

Dodatkowe kody CPV:  

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 

hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

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

ścieków, 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów, 
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45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne, 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, 

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich, 

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych, 

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy, 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45113000-2 Roboty na placu budowy, 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych            

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 

 

3. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru 

Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz 

Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu (II nabór). 

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały przyznane. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane 

roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, w tym na 

zastosowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
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5. Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia 

w okresie realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w istotnych postanowieniach 

umowy. 

6. Zamawiający stosownie do treści art. 131 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej w miejscu prowadzenia robót, które są przedmiotem niniejszego zamówienia i jego 

bezpośredniego otoczenia. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny, nieodbycie wizji lokalnej 

będzie podstawą do odrzucenia złożonej oferty. Szczegóły zostały zawarte w rozdziale 4 SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze SWZ i załącznikami, wymaganiami ustawy 

Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

8.  Wykonanie robót budowlanych musi być realizowane przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednim doświadczeniu zawodowym 

i kwalifikacjach. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp, nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż 

podział taki powodowałby istotne trudności w koordynacji robót przez kilku Wykonawców na jednym 

placu budowy. Ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych zamówienie tworzy 

nierozerwalną całość, stąd zamówienie jest niepodzielne na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. Rezygnacja z podziałów na części podyktowana jest obawami, że 

podział robót spowoduje nieprawidłową realizację zamówienia poprzez obniżenie jakości wykonanych 

prac oraz zwiększenie kosztów ich wykonania (mniejszy zakres prac generuje wyższe ceny jednostkowe 

robót), a także zwiększy potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia, mogące poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

Poszczególne części muszą być wykonane w określonej kolejności, podzielenie zadania na części mogłoby 

wpłyną na termin realizacji, w związku z ewentualnym opóźnieniem wykonania jednej z części. 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej. Zakres  

zadania obejmuje m.in. budowę pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salą 

konferencyjną, motylarnią oraz zapleczem sanitarnym (etap I), budowę pawilonu z salą audytoryjną 

(etap II), budowę kompleksu zewnętrznych basenów, zjazd linowy z siedziskiem (tyrolka). Promesa na 

udzielone dofinansowanie obejmuje realizację w/w zadania w całości. Podział zadania na części stanowi 

zagrożenie niewyłonienia wykonawcy dla którejkolwiek części a tym samym zagraża realizacji całego 

zadania na które udzielono promesy. Z uwagi na uzyskane dofinansowanie zamawiający zobowiązany 

został w ciągu 9 miesięcy od udzielenia promesy na dofinasowanie projektu do podpisania umowy na 

całe zadanie. Nie zawarcie umowy na którąkolwiek część groziłoby utratą dofinansowania. Dopiero 

wykonanie całości robót budowlanych podzielonych na etapy z których każdy stanowi odrębny zakres 

pozwoli na prawidłową realizację zadania. 

W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia uzasadniał udzielenie zamówienia jednemu 

wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko wykonanie robót a dokonanie podziału 

zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić 

niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. Realizacja jednego usługi przez kilku 
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wykonawców stanowi również utrudnienie w korzystaniu w uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 

jakości.  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

Pzp. 

13. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

oraz Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, tj.  

1) wykonywania robót drogowych/ziemnych, 

2) wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych, 

3) wykonywania robót sanitarnych, 

4) wykonywania robót elektrycznych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty 

podpisania umowy, oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane                        

w pkt 13 czynności. 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. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 13 czynności Zamawiający przewiduje sankcję                             

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 13 czynności. 

16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 13 czynności. 

Szczegóły wskazane są w załączniku nr 5 do SWZ. 

17. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                          

i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
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Inspekcję Pracy. 

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są 

już znani.  

ROZDZIAŁ 4 – WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.                                    

Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony, który będzie 

stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.  

2. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia 

wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. 

3. Wizję lokalną można odbyć w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00 po uprzednim 

zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu. 

4. Wizja lokalna może odbyć się najpóźniej w terminie 4 dni roboczych przed upływem terminu 

składania ofert (przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy). Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na 

pytania. 

5. W celu umówienia wizji lokalnej należy przesłać, najpóźniej jeden dzień roboczy przed 

planowaną wizją lokalną za pomocą platformy zakupowej zgłoszenia, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ. Rozdział 9 SWZ zawiera szczegółowe informacje                                    

o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował 

z Wykonawcami.  

ROZDZIAŁ 5  – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy zgodnie z zasadami 

szczegółowo określonymi w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

ROZDZIAŁ 6  – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w rozdz. 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej      

jedną robotę budowlaną polegającą na: 

 budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub 

remoncie/modernizacji budynku wraz z instalacjami o wartości wykonanych robót 

nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto, 

 

Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy                        

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 

2.4.2. dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do 

dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej 

stanowisk: 

 

1) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 

2) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

3) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

Osoby te muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać 

aktualne zaświadczenie o wpisie do izby. 

 

Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie 

z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami 

umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których 

w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej 

specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane – osoby, które przed dniem 

wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane 

lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
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funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji                   

w dotychczasowym zakresie.  

Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających 

uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od wykonawcy, aby osoby 

te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ.  

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza 

terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały 

odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałe 

przepisy ww. ustawy oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

220 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. 

zm.). 

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, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
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udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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. 

10. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, 

uznać, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

ROZDZIAŁ 7  – PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:,  

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

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

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub                     

w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych                   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054, 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

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 
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karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                           

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa                           

w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                                

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

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

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w  postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy                                    

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia. 

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

ROZDZIAŁ 7A – PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 

2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

1. Na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
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listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania);  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

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

3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania);  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 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 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postępowania). 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego 

wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 

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

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1. 

4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z 

art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.2 

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze 

decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 

 

                                                                 

1 odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub 

dialogu, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania;  

2 odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty; 
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UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie na załączniku nr 7a do SWZ.  

Załącznik nr 7a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie, 

podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 

ROZDZIAŁ 8  – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  UDZIAŁU                                          

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (INFORMACJA                    

O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH). 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia 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 - stanowiące załącznik nr 7a do 

SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia 

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

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do 

wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ppkt 2.4.1 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,  

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku, 

o którym mowa w Rozdziale 6 ppkt 2.4.2. 

5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 3), dotyczy robót budowlanych, 

w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

ROZDZIAŁ 9  – INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERAN IA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO  KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/golcza 

2. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

- 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, 

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

- włączona obsługa JavaScript, 

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

- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, 

- 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. 

4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami 

prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt., .xls, .xsls, .pdf, jpg, .zip, przy czym Zamawiający zaleca 

wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 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. 

5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności 

logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Dagmara Śladowska. 

7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta “Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert.  

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w rozdz. 12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie, bez ujawniania 

źródła zapytania. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie. 

7) W przypadku gdy zmian treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

8) W przypadku gdy zmian treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmiana treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuża termin składania oferty o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

9) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składnia ofert przez 

zamieszczenie informacji na Platformie oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

ROZDZIAŁ 10  – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł 

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminem składania ofert i w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu,  

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299).  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Krakowski Bank 

Spółdzielczy O/Gołcza, nr rachunku 96 8591 0007 0150 0000 0417 0005, z dopiskiem „Wadium –  
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Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II”. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczeń w postaci elektronicznej. Wadium takie musi 

obejmować cały okres związani ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać 

postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 

gwarancyjnego do gwaranta. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja 

lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 

wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swej treści wskazanie adresu email lub adresu 

pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by dokument został 

złożony wraz z ofertą. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp 

wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania 

ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.  

8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 

lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja 

wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczanie o zwolnieniu wadium, 

o którym mowa w art. 98 ust. 5 Pzp. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium warz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp. 

ROZDZIAŁ 11  – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 marca 2023 roku. 

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

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

ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
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przedłużony okres związania ofertą – jeżeli wadium było wymagane. 

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

ROZDZIAŁ 12  – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) tabelę elementów scalonych sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ, 

z określeniem wartości robót, których suma jest tożsama z ceną ofertową 

2) oświadczenie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 pkt.1 SWZ (stanowiące załącznik nr 7 

do SWZ). 

3) oświadczenie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 pkt.2 SWZ (stanowiące załącznik nr 7a 

do SWZ). 

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

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu 

oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do 

podmiotów udostępniających zasoby, 

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 

z uwzględnieniem zapisów rozdz. 10 ust. 4 i 5 SWZ, 

7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3), 

8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa 

o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

9) zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w rozdz. 6 ust. 7 SWZ, w przypadku, gdy 

wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do 

podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3), 

10) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Ofertę oraz oświadczenie składa się po rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawcą przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o   

którym mowa powyżej, dokonuje notariusz lub: 

 w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go 

dotyczy, 

 w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7), zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, 

oraz wymagane pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w  powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

- w przypadku oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7), zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

6. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 7 SWZ powinno być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym 

Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
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10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej 

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

one  udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

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

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzega, jako 

tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku z oznaczeniem 

„Tajemnica przedsiębiorstwa” (na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa). 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może zmienić lub 

wycofać ofertę. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

ROZDZIAŁ 13  – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl na 

stronie dotyczącej niniejszego postępowania w terminie do dnia  22 lutego 2023 roku do                    

godz. 10:00. 

2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie), tj. kliknięcie 

w drugim kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym przejściu procesu 

platforma wyświetli komunikat o tym, że oferta została złożona. 

3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie 

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

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 10:10 za pośrednictwem Platformy. 

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym 

terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Otwarcie ofert jest na Platformie dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

6. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

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

postępowania (Platforma) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 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 14  – SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do SWZ, jako cenę brutto ( z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

5. Ocenie podlega cena ofertowa brutto, podana w Formularzu oferty, musi uwzględniać wszelkie 

koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

do których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów. 

6. Cena oferty zawiera również koszty usług i robót pomocniczych nie ujętych w dokumentacji 

przetargowej i w przedmiarze robót, a których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, pomocniczych, 

tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, zajęcia 

pasa drogowego, wprowadzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, koszty wykonania 

niezbędnych projektów, prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu 

umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty 

dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych 

robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej ubezpieczeniem 

budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. – które zawarte są w kosztach robót podstawowych 

wyszczególnionych w przedmiarach. 

7. Przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą 

być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania kalkulacji ceny ryczałtowej. 

8. Podana w ofercie cena ofertowa brutto jest niezależna od rozmiaru robót budowlanych i innych 

świadczeń, oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz 

za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 

wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającej żadne roszczenie                             

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Zamawiający przyjmuje, że cenę ryczałtową podano prawidłowo, bez względu na sposób jej 

obliczenia. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

pod rygorem odrzucenia oferty. 

10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy cena ryczałtową podaną cyfrowo, a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.  

ROZDZIAŁ 15  – OPIS KRYTERIÓW OCENY  OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteriami oceny ofert: 

Cena – waga 60 pkt, 

Okres gwarancji i rękojmi – waga 40 pkt 

2. Kryterium „Cena” 
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Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej  przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 pkt., a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:   

C = ( Cnaj/Co ) x 60 pkt 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie 

Cnaj – najniższa cena brutto  z ocenianych ofert  

Co - cena brutto badanej oferty 

3. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożone przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

Maksymalna liczba punktów 40. 

W ramach kryterium Wykonawca deklaruje okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach: 

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi spośród ofert ocenianych przyzna 40 

pkt., a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, 

według wzoru: 

G = Gbad - Gmin / (Gmax -Gmin) x 40 pkt 

G – liczba punktów przyznana danej ofercie 

G bad – okres gwarancji i rękojmi podany w miesiącach przez Wykonawcę w badanej ofercie 

G max – maksymalny okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ustalony z góry przez Zamawiającego, 

tj. 60 miesięcy. 

G min – minimalny okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ustalony z góry przez Zamawiającego,                  

tj. 36 miesięcy. 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielony ponad 60 miesiące nie będzie dodatkowo 

punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie 

wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzyma 0 pkt                       

i nie będzie on podstawiany do wzoru. 

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy lub nie 

podania w ogóle okresu gwarancji i rękojmi oferta będzie podlegać odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w SWZ 

warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przygnanych 

w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G 

Gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adresy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
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są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączą punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 5 pkt. na Platformie. 

ROZDZIAŁ 16  – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ  ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

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

z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca dostarczy: 

2.1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

2.2. wykaz Podwykonawców z nazwami, adresami; 

2.3. kopię dokumentu stwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

2.4. wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego z naniesieniem czasookresu realizacji poszczególnych 

elementów robót – do uzgodnienia z Zamawiającym; 

2.5. kserokopię posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób 

wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tej osoby we właściwej Izbie 

Samorządu Zawodowego. 

ROZDZIAŁ 17  – INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 

299). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych 

formach, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed 

podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
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rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

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

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 

30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

ROZDZIAŁ 18  – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ZAWIERAJĄ ZAPISY 

WYMAGANE REGULAMINEM PROGRAMU RZĄDOWEGO POLSKI ŁAD – PROGRAM 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty           

w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi 

we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz 

istotnymi postanowieniami umowy. 

4. Umowa z Wykonawcą Inwestycji przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji 

w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na 

zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 

od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. 

ROZDZIAŁ 19  – POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW  

1. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcą/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,               

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiająca podda mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Zamawiający informuje, że postanowienia dot. pozasądowego rozwiązywania sporów określone są   

w Dziale X Pzp. 

ROZDZIAŁ 20  – POZOSTAŁE INFORMACJE  NIEZBĘDNE DLA PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
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4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

ROZDZIAŁ 21 – POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

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 ustawy 

Pzp. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

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

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

ROZDZIAŁ 22  – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO), informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: 

„Administrator") jest Wójt Gminy Gołcza, Gołcza 80 32-075 Gołcza, tel.: (12) 38 86 003, email: 

ug@golcza.pl, NIP: 659-154-58-80,  Regon: 351555921. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@golcza.pl, telefonicznie: 668416144 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby 

Administratora Danych. 
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w celu realizacji warunków 

zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. 

wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych 

tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. 

4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Mogą być nimi również 

organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja. 

6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą 

przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia i rozpatrzenia w/w oferty cenowej, 

realizacji obowiązków wynikających z Pzp, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji 

obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa 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, jak również po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z 

warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w 

zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – 6 lat), 

a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, 

tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku. 

8. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. 

9. Posiada Pan/Pani:  

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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.  

3) 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 
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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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO pod adresem: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

10. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

3) 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.  

11. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

13. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych 

wynikających z art. 13 i 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 

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

14. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby 

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek w imieniu swoim i 

Zamawiającego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskali. 

15. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 RODO. 

16. Informujemy, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach środków przyznanych z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na 

realizację inwestycji: „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz adaptacja części budynku 

remizy OSP Trzebienice na potrzeby świetlicy wiejskiej”. W związku z powyższym informujemy 

Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione organom odpowiedzialnym za 

realizację i nadzór w/w programu rządowego. 

 

 

ROZDZIAŁ 23  – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 –Przedmiary robót  

Załącznik nr 3 – Dokumentacje projektowe 

Załącznik nr 4 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
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Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy  

Załącznik nr 6 – Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 6a – Tabela Elementów Scalonych 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania  

Załącznik nr 7a – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia 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; 

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 10 – Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 11 – Wykaz osób  

Załącznik nr 12 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa                                   

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz o aktualności dotyczących podstaw wykluczenia 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 

Załącznik nr 13 – Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej  

 


