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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Gmina Brzesko reprezentowana przez Burmistrza Brzeska 
Siedziba: ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko 
NIP: 869-10-02-648, REGON: 851661139 
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30 
Strona internetowa: www.brzesko.pl, 
E-mail: zam_pub@brzesko.pl 
Adres skrzynki ePUAP /077a4ctkxc/skrytka 
Tel. 14 68 63 100, 
Fax. 14 66 30 545 

 

II. STRONA INTERNETOWA ZAMÓWIENIA 

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi,   

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia: https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi,  

3. Adres poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, 
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.). 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu 

publicznym – plac zabaw, zielona siłownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w miejscowości Jasień na dz. 1273/2, 1273/1.  

2. Adres inwestycji: Jasień ul. Nowy Świat dz. 1273/2, 1273/1. 
3. Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy:  

 

 Plac zabaw rozbudowany – urządzenie powinno zawierać: 
 zjeżdżalnie wysoką; 
 zjeżdżalnie niską; 
 ślizg strażacki; 
 pomost linowy; 
 pomost kładka; 
 pomost wiszący; 
 pajęczyna linowa; 
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 komin linowy; 
 drabinka linowa; 
 lina do wspinania; 
 stopnie ruchome; 
 ściana wspinaczkowa; 
 sklepik; 
 wieża; 

Wymiary urządzenia:  
 szerokość: ok 7,6 m  
 długość: ok. 7,6 m  
 wysokość: ok 3,4 m  
 nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem z EPDM 

Materiały urządzenia:  
 elementy urządzenia wykonane z profili metalowych zamkniętych  

w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników 
zewnętrznych; 

 podesty i podejścia wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 
HDPE; 

 daszki, barierki, osłonki, ścianki wspinaczkowe oraz sklepik z tworzywa 
HDPE; 

 

 Huśtawka wagowa 
 

Wymiary urządzenia:  
 szerokość: ok 0,4 m  
 długość: ok. 3,0 m  
 wysokość: ok 0,8 m  
 wymagana nawierzchnia: darń  

 

Materiały urządzenia:  
 konstrukcja urządzenia stalowa – stelaż metalowy oraz belka główna 

metalowa  zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych; 
 siedziska wykonane z tworzywa HDPE 
 uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo; 
 śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami; 
 montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.   

 
 

 Sprężynowiec podwójny 
 

Wymiary urządzenia:  
 szerokość: ok 0,5 m  
 długość: ok. 0,9 m  
 wysokość: ok 0,8 m  
 wymagana nawierzchnia: darń  

 

Materiały urządzenia:  
 urządzenie wykonane z tworzywa HDPE; 
 sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana; 
 elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo; 
 uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką 

zapobiegającą ześlizgnięciu; 
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 montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.   
 

 Tablica – tablica do malowania oraz kółko i krzyżyk 
 

Wymiary urządzenia:  
 szerokość: ok 0,9 m  
 długość: ok. 0,9 m  
 wysokość: ok 1,3 m  
 wymagana nawierzchnia: darń  

 

Materiały urządzenia:  
 konstrukcja urządzenia stalowa zabezpieczona przed działaniem czynników 

zewnętrznych , profil zamknięty 80 x 80 mm 
 śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami; 
 montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.   
 

4. Pozostała infrastruktura placu zabaw:  
 

 Ławki z oparciem – sztuk 6 ; konstrukcja ze stali a siedzisko i oparcie z drewna, które 
spełniają normy PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i 
otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki 
fundamentowane w gruncie. 
 

Wymiary:  
 długość ławki: ok. 1,6 m  
 szerokość ławki: ok. 0,7 m  
 wysokość: ok. 0,9 m  

Materiał: 
 stal ocynkowana i malowana, rura średnicy 42 mm 
 listwy drewniane zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi 
 ilość listew: min. 6 sztuk  
 kolor: szary, grafitowy, czarny - konstrukcja ławki, brąz, palisander – listwy 

drewniane 
 zabezpieczenie: elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed 

działaniem czynników zewnętrznych 
 montaż: betonowanie w gruncie betonem klasy B – 20 
 elementy montażowe: śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne 

 

 Kosze na śmieci sztuk 3 , fundamentowane w gruncie.  
 

Wymiary: 
 ok. 0,4 m 
 wysokość ok. 0,8 m 

Materiał: 
 stal ocynkowana i malowana proszkowo, blacha grubość min. 1 mm 
 daszek: tak 

Kolor:  
 konstrukcja – czarny;  
 pojemnik -  zielony, żółty, czerwony 
 

 Stojak na rowery 
 

Materiał: 
 stal ocynkowana 
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 montaż do podłoża 
Wymiary: 

 długość: ok. 2,0 m 
  szerokość: ok. 0,5 m  

 

 Tablica z regulaminem  
 

Materiał: 
 stal ocynkowana 
 montaż do podłoża przez betonowanie 

Wymiary: 
 szerokość: ok. 0,5 m  
 wysokość ok. 1,8 m 
 tablica pod regulamin rozmiar A3 z tworzywa HDPE 

 

 Tablica informacyjna- tablica edu info – treść tablicy zostanie przekazana 
wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.  

 

Materiał: 
 stal 
 montaż na słupku stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie poprzez  

zabetonowanie 
Wymiary: 

 szerokość: 0,48 m  
 wysokość 0,68 m 

 

5. Nawierzchnie  
 

 Nawierzchnia z kostki brukowej  
 

Na terenie placu zabaw i zielonej siłowni zaprojektowana zostały dojścia i ścieżki   
z kostki brukowej. Na powierzchni utwardzonej która stanowi jednocześnie dojazd 
do boiska sportowego tj. ciągu szerokości ok. 2 m należy zastosować kostkę grubości 
8 mm ze względu na możliwość przejazdu samochodów, natomiast  
na pozostałych dojściach należy zastosować kostkę o grubości 6 mm.  

 

 Nawierzchnia bezpieczna EPDM 
 

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną EPDM do stosowania na zewnątrz, zgodnie z 
normą PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalną dla wody,  
w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych 
płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy 
zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, 
na której zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjne, amortyzująca upadek 
dziecka z wysokości od 0,3 do 1,90 m kolor np. czerwony, zielony, niebieski, należy 
ograniczyć elementami krawędziowymi betonowymi.  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: 

 spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR. 
 wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM. 

Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi również umożliwiać 
właściwe odprowadzenie wody. Przygotowanie podłoża - bardzo ważne jest 
odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór, przed przystąpieniem do 
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montażu. Wykonawca musi ściśle stosować się do instrukcji producenta przy 
przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca prace, przed ostatecznym 
montażem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie 
bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się  
w granicach od + 5C do + 25C. 

 

6. Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm. 
 

7. Montaż urządzeń zielonej siłowni – do wykonawcy będzie należało zamontowanie 
urządzeń zielonej siłowni nowych, które posiada Szkoła Podstawowa w Jasieniu  
i przekaże wykonawcy.  

 

8. Sadzenie drzew i krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów, (drzewa z zakrytymi 
systemami korzeniowymi oraz prawidłowo ukształtowanymi pniami i koronami  
o minimalnych obwodach drzew na wysokości 100 cm - 9 - 10 cm). Drzewa ozdobne 
takie jak: Klon Globosum, Brzoza Youngi, Śliwa Pisardi; Śliwa wiśniowa lub inne.   Należy 
uwzględnić zakup, dowóz, wsadzenia oraz zabezpieczenia wsadzonych sadzonek. 

 

9. Wykonanie robót związanych z humusowaniem terenu. 
 

10. Zakres prac obejmuje w szczególności: 
 roboty pomiarowe; 
 korytowanie; 
 roboty ziemne; 
 wykonanie ław betonowych z oporem; 
 ułożenie obrzeży betonowych, 
 wykonanie podbudowy; 
 wykonanie nawierzchni dojść i dojazdu z kostki brukowej; 
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej; 
 montaż urządzeń zabawowych; 
 montaż elementów małej architektury; 
 montaż tablicy z regulaminem; 
 montaż tablicy informacyjnej; 
 montaż urządzeń zielonej siłowni; 
 nasadzenie 4 sztuk drzew wraz z zabezpieczeniem; 
 humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu.  
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie nawierzchni oraz  

urządzeń.  
11. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 

a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik nr 10 do SWZ, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do 12 SWZ, 
c) Przedmiar robót z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy                          

i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy  
określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - 
załącznik 11 do SWZ. 
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12. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
 

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
77314100-5  Usługi w zakresie trawników 
 

 

13. Wymagania ogólne 
 

1) Teren robót należy szczególnie dokładnie oznakować i zabezpieczyć, 
2) Wykonawca odtworzy na własny koszt powstałe w trakcie prowadzenia robót  

uszkodzenia, 
3) Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach                                   

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, 
4) Zamawiający nie zapewnia poboru prądu oraz wody – leży to po stronie Wykonawcy, 
5) Po protokolarnym przekazaniu miejsca wykonywania robót Wykonawca będzie 

odpowiadał na zasadzie ryzyka za przekazany teren budowy. Wymaga się 
bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, bieżącego usuwania odpadów 
i dostaw materiałów w ilości niezbędnej do bieżącego zabudowania, 

6) Od Wykonawcy wymaga się, aby na bieżąco dokumentował realizowane prace 
w formie zdjęć cyfrowych, w szczególności dotyczy to wszelkich demontowanych 
i wymienianych elementów, 

7) Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną 
ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz 
zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót; 

8) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  

9) Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla 
Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów                    
i wymogów technicznych, 

10) Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości nie 
utrudniać komunikacji na drogach oraz nie utrudniać użytkowania nieruchomości 
przylegających, 

11) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
warunkami wykonania określonymi przez producenta zabudowanych materiałów, 
z najwyższą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas sprzyjających 
warunków atmosferycznych,  

12) Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu 
umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie,  
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13) Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),  

14) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,  

15) Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa, jakości, 
certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny 
odpowiadać:  

  1) Polskim Normom. 
  2) Wymaganiom Dokumentacji Technicznej do zgłoszenia robót budowlanych 

 3) Wymaganiom Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

14. Wizja lokalna 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 

15. Informacja na temat ofert częściowych 
 

Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to 
uzasadnione ze względu na specyfikę i technologię realizacji robót. Przedmiotowe 
zamówienie ma, bowiem charakter wykonawstwa jednobranżowego. Wykonywanie 
robót przez jednego Wykonawcę nie będzie również budzić niejasności w okresie 
gwarancji, co do powodów ewentualnych usterek lub wad. Ponadto ewentualny podział 
zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko 
nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności 
wykonania dodatkowego świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych 
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponieważ zakres 
zamówienia jest dostosowany do możliwości małego i średniego przedsiębiorstwa brak 
podziału zamówienia na części nie spowoduje ograniczenia konkurencji. 

 

16. Równoważność: 
 

1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:  
a) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),  
b) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,  
c) wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, 
d) zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały                       
i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

2) Jeżeli dokumentacja przetargowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający, 
zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
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urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając 
tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach, spełniający 
równocześnie wymagania określone w dokumentacji. 
 

17. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę:  
 

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których 
realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) 
(art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem) za wyjątkiem pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 

2) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności: 
 

•  roboty związane z korytowaniem; 
•  roboty ziemne; 
•  roboty związane z wykonaniem ław betonowych z oporem; 
•  roboty związane z ułożeniem obrzeży betonowych, 
•  roboty związane z wykonaniem podbudowy; 
• roboty związane z wykonaniem nawierzchni dojść i dojazdu z kostki 
brukowej; 
• roboty związane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej; 
• roboty związane z montażem urządzeń zabawowych; 
• roboty związane z montażem elementów małej architektury; 
• roboty związane z montaż tablicy z regulaminem; 
• roboty związane z montaż tablicy informacyjnej; 
• roboty związane z montażem urządzeń zielonej siłowni; 
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3) Szczegółowy zakres dotyczący obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w szczególności kwestii dotyczących sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę 
wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań określony został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do 
SWZ, 

4) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 
tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby. 
 

10. Informacje o podwykonawcach 
 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przy 

udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę żadnej części zamówienia.  
 

2) Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w formularzu ofertowym części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał 
nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia 
Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
 

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

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

3) Informacje o umowach o podwykonawstwo, a także procedura zgłaszania 
Podwykonawców Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania 
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców zostały określone we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy. 

Termin zakończenia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
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VI.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 344 z późn. zm.). 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną 
przy użyciu: 

a) miniPortalu, dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
b) ePUAPu, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,  
c) poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl. (za wyjątkiem składania ofert). 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy 
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie 
ePUAP. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP . 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania - ID 
postępowania, jako załącznik nr 13 do niniejszej SWZ.  

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (nie dotyczy 
składania ofert i wniosków) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza” Formularz do korespondencji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub 
ID postępowania).  

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: zam_pub@brzesko.pl. (W korespondencji kierowanej do  
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 Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się oznaczeniem/numerem sprawy 
 określonym w SWZ). 

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany 
w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten 
adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez cały czas 
trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski 
przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały 
doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji”, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zam_pub@brzesko.pl.   

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (t.j. Dz. U. 
poz. 2452) 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 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

13. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) W sprawach merytorycznych: 
Pani Mateusz Buchowicz nr tel. – 14 68 65 138 

 
2) W sprawach procedury przetargowej 

Pani Ilona Pajonk nr tel. - 14 68 65 156 

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.  

 

VII. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca zgodnie z art. 284 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści 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 ust. 2 przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
ofert. 
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4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 2 Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.   

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienia treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
postępowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, o którym mowa 
w art. 285 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

9. Mając na względzie usprawnienie procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 
Wykonawców, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie 
elektronicznej (w wersji edytowalnej - format .doc lub równoważny). 

10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej 
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, 
z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są 
wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ 
i będzie dla Wykonawców wiążące. 

11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępniona na 
stronie internetowej w miejscu publikacji SWZ. 

12. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ  
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny 
na ich przygotowanie. 

13. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na 
której została udostępniona SWZ. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert  
tj. do dnia 01.10.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

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

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ, 
nie powoduje utraty wadium.  

6. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 
wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno 
zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanych o charakterze i złożoności 
tożsamej, co do rodzaju z zasadniczymi robotami tj. zadanie polegające na 
budowie lub przebudowie placu zabaw lub placu rekreacyjnego z nawierzchnią 
bezpieczną o pow. min. 40 m2, oraz wartości brutto nie mniejszej niż 
140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 
 

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:  
 
- co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót.  
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Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. 
U. z 2020 r.poz.220 z późn. zm.). 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także 
w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się 
przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie 
polegał. 

 

3. Podstawy wykluczenia. 

1) Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawców, 
w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), 

b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie 
bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 poz. 835) (obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia), 

c) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia) tj.  

- w stosunku, do którego otwarto likwidacje ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić, że:  

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne. 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym. 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności;  
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- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

- zreorganizował personel, 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 
standardów. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 3 pkt 2. 

4) W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przed 
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji(zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp). 

5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu                  
z postępowania. 

 
X. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków 
prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których 
te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udostępniających zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego 
zasoby; 
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b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4. 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 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

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

a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie 
z załącznikiem nr 4 SWZ; 
 
b) składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ; 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji, których te zdolności są wymagane. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
 

XI.  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE) 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile  
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej 
do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą 
stosowne pełnomocnictwo.  

4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako 
pełnomocnik. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia 
te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. Ponadto każdy z wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa 
w rozdz. XII ust. 2 pkt 2.1. niniejszej SWZ. 

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

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. 

9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej, jako 
najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 
 

XII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
składania ofert tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe. 
Oświadczenia składają odrębnie: 

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. 

b) podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnią zwoje zasoby 
wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 
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Wymagana forma: Wykonawca składa oświadczenie w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

 

2) Pełnomocnictwo  

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 
umowy. 

b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienie pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści, którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 
należy załączyć do oferty. 

Wymagana forma: Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo).  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
SWZ (jeżeli dotyczy). 

Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o  którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 
(jeżeli dotyczy). 

Wymagana forma: Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do  
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reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

5) Potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci 
niepieniężnej, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie 
wadium. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. 

Wymagana forma: Wadium należy przekazać w takiej formie, w jakiej zostało ono 
ustanowione przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. 

2. Dokumenty składane na wezwanie:  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 
zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych:  

1) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 275 ze zm.), 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 zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

2) Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
SWZ. 
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. 

Wymagana forma: podmiotowych środków dowodowych o których mowa w ust. 
2.1 lit. a oraz 2.2 lit. a-b. Oświadczenia/dokumenty muszą być złożony w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 2.1 b 
niniejszego działu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym 
mowa w powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu 
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.1. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r   
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 670 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do 
SWZ. 

b) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 
warunków udziału w postepowaniu- załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy). 

c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli 
dotyczy). 

d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik. 
g) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 
 

5. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w SWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści 
oferty oraz na pozostałych załącznikach należy zamieścić wszystkie informacje 
wymagane przez Zamawiającego. 

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formatach danych 
pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Zamawiający zaleca: pdf, doc, docx) pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf . 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie  
z tego folderu Wykonawca zrobi folder.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania) 
W kolejnym kroku Wykonawca na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę.  
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11. Opatrzenie właściwym podpisem (kwalifikowanym, elektronicznym, zaufanym lub 
osobistym) oferty, załączników (lub paczki) następuje przed czynnością jej 
zaszyfrowania na MiniPortalu. 

UWAGA: Podpisanie jedynie samego „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i załączenie do niego zaszyfrowanego pliku bez 
uprzedniego podpisania dokumentów nie jest podpisem złożonym na ofercie wraz z 
załącznikami. Tak złożona oferta będzie odrzucona.  

Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzić jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

12. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP udostępnionego na 
miniPortalu. Formularz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13. W przypadku wykorzystania formatU podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES.  

14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika” systemu miniPortalu. 

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, 
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnej 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz 
z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie –
zgodnie zobowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania 
dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. 
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach w zależności 
od wyboru wykonawcy: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) 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 2019 r., poz. 310, 836 i1572).  

4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 z adnotacją wadium 
na zadanie pn.: Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości 
Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP ). 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona 
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   
w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, 
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub 
poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe płatne na 
pierwsze żądanie zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kwoty wadium, nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji 
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej 
gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji „od 
dnia……. do dnia…….” 

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium 
winien być oznaczony: Budowa placu rekreacyjnego wraz zieloną siłownią w 
miejscowości Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP ). 

9. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotycząc również 
przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach 
określonych w ustawie. 
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10. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ lub nieutrzymywanie 
nieprzerwanie wadium do upływu terminu związania ofertą spowoduje odrzucenie 
oferty Wykonawcy na podstawie art 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 1-5 ustawy 
Pzp. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje 
odpowiednio gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 art. 128 
ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków  

2) dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń, o których 
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, 

3) 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, 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: 
http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2022 r. 
do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert 
tj. w dniu 02.09.2022 r. o godz. 09:30. 

5. Otwarcie ofert następuje za pomocą miniPortalu i dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie ofert. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. 

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

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o: 
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte. 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfro-
wo, Zamawiający w informacji, o której mowa w ust. 8 poda cenę napisaną słownie.  

10. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ podaje cenę 
ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego m.in. w 
rozdziale IV SWZ.  Wartość ta stanowić będzie ofertowe wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

3. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                    
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 178) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej 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 
lub podatkiem akcyzowym. 

4. Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy 
traktować łącznie. Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą 
do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy 
do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

5. W planowanym zestawieniu kosztów wykonawca winien przeprowadzić i wycenić 
wszystkie koszty objęte nie tylko dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz 
specyfikacjami technicznymi, ale również koszty niezbędne do realizacji zadania. 

6.  Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami.  Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego 
działu SWZ Wykonawca nie zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór 
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oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a 
ustawy Pzp. 

8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną 
podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia jak również będą 
obowiązywały do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych. Kosztorys 
ofertowy będzie stanowił podstawę wypłaty wynagrodzenia w przypadku zaniechania 
części robót przez wykonawcę lub ich nienależyte wykonanie.  

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne 
wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 
podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy 
ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów. 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 60% 

2. Okres gwarancji 40% 

 

3. Punkty przyznawane za podane w pkt. 2 niniejszego działu kryteria będą liczone według 
następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1. 

                     Cm  
C = -------------- x 60 (max liczba punktów) 

                     Cb 
C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 
Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert      

                   Cb- cena badanej oferty  

2. 

                      Gb  
G = ------------- x 40 (max liczba punktów) 

                     Gn  
G-otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji 
Gb- okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie 
badanej  
Gn- okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy 
spośród ofert  
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4. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast maksymalny 
na 72 miesiące. 

 

5.  Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum. 

a) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 36 miesięcy 
i nie dłuższym niż 72 miesiące) = 40 punktów, 

b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) 
spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium, 

c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie 
oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie 
oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

e) W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego 
maksimum zamawiający do oceny ofert przyjmie 72 miesiące, 

f) Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej,  

g) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po 
przecinku, 

h) Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 40 (liczba całkowita) 

i) Wykonawca podaje długość gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SWZ. 

6. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru: 

P=C+G 

gdzie: 

P –liczba punktów uzyskanych przez oferenta 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” 

 

7. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny 
ofert będzie uznana, jako najkorzystniejsza.  

8. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

9. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 
ilość punktów, biorąc pod uwagę ww. kryteria. 

10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który 
złoży najkorzystniejszą ofertę. 
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2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

4. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia 
umowy. 

5. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:  

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

c) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

d) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych oraz 
aktualne zaświadczenie o opłaceniu składek i przynależności do właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ. 

e) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu 
o załączony Przedmiar robót (Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed 
podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona, jako 
najkorzystniejsza). Kosztorysy robót są niezbędne w celu rozliczenia realizacji 
robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku 
nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia a także w przypadku 
zlecenia robót zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. 

f) Ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi zgodnie z wymogami określonymi w § 7  
projektu umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.  

g) Oświadczenie wykonawcy (i podwykonawcy jeżeli realizuje zamówienie)                      
o zatrudnieniu pracowników wykonujących czynności związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia wskazane w rozdziale IV pkt. 9 SWZ, w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu Pracy na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 
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 
konkretnego pracownika. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. tj.: 23 8591 0007 0100 0902 1786 
0013 z adnotacją zabezpieczenie na zadanie pn. Budowa placu rekreacyjnego wraz z 
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zieloną siłownią w miejscowości Jasień, ZP.271.2.20.2022.IP). Wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 
kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego).  

3. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) 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.  

5. W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 4. lit b) – e) 
niniejszego działu SWZ Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w tych formach.  

6. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w pkt 4 lit. b) – e) niniejszego działu SWZ,  
musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela  do zapłaty  na rzecz 
zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego  
przez wykonawcę. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia.  

9. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.  

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału SWZ jest zwracana nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:  

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej; 



  

 

31 
 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

12. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

13. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 
musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego pn. Budowa placu rekreacyjnego wraz z zielona siłownią w 
miejscowości Jasień (nr referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP). 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane usługi.  

15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 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.  

 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na 
warunkach określonych w projekcie umowy. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. 

 

XXIV.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego 
 dalej  „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedzibą 
mieszczącą się pod adresem: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel: 14 68 63 100 – 
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reprezentowany przez Burmistrza Brzeska, zwanego dalej „Administratorem” lub 
„Zamawiającym”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 
skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując 
korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), pn. Budowa placu 
rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień (nr 
referencyjny:ZP.271.2.20.2022.IP), zwanego dalej „zamówieniem”. 

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – 
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na 
mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają 
w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane 
osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przechowuje 
protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas 
umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz 
inne przepisy prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 
podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku 
przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w 
szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub 
daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia; 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a 
także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy 
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czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
w następujących przypadkach: 

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystania, 

9. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu - przy czym, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie 
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie 
przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) 
oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem 
danych w celu wskazanym w ust. 3; 

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 
art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną 
przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 
danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach ustawy Pzp,  

14. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

15. Zamawiający informuje, iż: 

a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w  szczególności podania 
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nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą.  

c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

 

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

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

2. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zmawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia mogą być 
prowadzone tylko w walucie polskiej PLN. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

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

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

11. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. 
 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby,  

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

Załącznik nr 5 -Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, 
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Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, 

Załącznik nr 9 - Projekt umowy  

Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna  

Załącznik nr 11 – Przedmiary robót  

Załącznik nr 12- STWiORB 

Załącznik nr 13 - ID postępowania 

 

 

 


