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I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel. 

(23)6746215, e-mail: sekretariat@czerniceborow.pl  

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu „miniPortal”, dostępnej na 

stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej – 

ewa.mazurkiewicz@czerniceborowe.pl.  

3. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia instrukcji 

użytkownika „miniPortal”, stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ.  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na „miniPortal”, zgodnie z załączoną 

instrukcją. 

5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji 

elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie § 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., 

poz.2452). 

Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego. 

7. Identyfikator postępowania: ocds-148610-08a0402c-a8f0-11ec-baa2-b6d934483bfb 

8. Adres strony internetowej, na której będzie także zamieszczona Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, a także Instrukcja użytkownika systemu miniPortal: 

www.bip.czerniceborowe.pl w kategorii „Przetargi”. 

9. Poprzez „miniPortal” Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
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SWZ. Wniosek można także skierować na adres e-mail: 

ewa.mazurkiewicz@czerniceborowe.pl 

 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.                   

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z póź. zm.), zwanej dalej „PZP” lub „ustawą pzp” oraz aktów wykonawczych do niej, 

o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie Gmina Czernice 

Borowe.                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Szczegółowy opis robót budowlanych: przedmiar robót,– załącznik Nr  6, dokumentacja 

techniczna  załącznik nr 7  do SWZ. 

3. Projekt techniczny – załącznik Nr 8 do SWZ. 

4.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:   

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 

jednorodzinnych 
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44112400-2 Dach 

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45442100-8 Roboty malarskie 

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

44113200-7 Płytki 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45310000-3 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

44221200-7 Drzwi 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45111300-1  – Roboty  rozbiórkowe  

5. Zamawiający wymaga, aby okres  gwarancji  na roboty stanowiące przedmiot 

zamówienia wynosił   nie krócej  niż  36 miesięcy  licząc od daty odbioru wykonanych 

robót. Okres gwarancji oprócz ceny jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

6. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe 

oraz wymagany standard. 

7. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane 

znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń  i materiałów należy je traktować, 

jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych 

materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub 

lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne 

materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, 

winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał 

zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót 



 

 

 

 

 

budowlanych.  

8. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga 

akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt 

wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 

9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 PZP: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia określone w przedmiarze robót. 

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1). Szczegółowe 

informacje dotyczące kontroli oraz sankcje z tytułu nie spełnienia wymagań 

określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Wykonanie robót budowlanych – do 31 grudnia 2022  r. 

 

V. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

Wójt Gminy Wojciech Brzeziński – tel. (23)6746215 

 Inspektor UG Ewa Mazurkiewicz – tel. (23)6746215 wew.   38 

 

VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu; 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych 

w art. 112 ust.2 PZP dotyczących: 



 

 

 

 

 

1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Za spełnienie tego warunku uważa się posiadanie 

uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

2/ sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli  Wykonawca wykaże,  że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                         

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej  250 000,00 zł,  

3/ zdolności technicznej i zawodowej: 

a)  Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli  Wykonawca wykaże, że wykonał                    

i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(zgodnie z Zał. nr 5 do niniejszej SWZ). Przez najważniejsze roboty Zamawiający 

rozumie roboty budowlane związane ze wznoszeniem lub remontem budynków,  

odpowiadających swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł . 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonał przynajmniej jedną taką 

robotę budowlaną.  

b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej: 

- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia  do 

kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie                  

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej 

Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.  



 

 

 

 

 

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych dopuszcza  odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej 

specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do 

przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2272).  

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca winien  przedłożyć wykaz  

osób, ze wskazaniem tych spełniających w/w warunek (wg zał. nr 4 do SWZ). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

z ppkt. 1)-3) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. 

 

VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 

108 ust. 1 PZP, 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 KK, 

b/ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c/ o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy                        

z 25.6.2010r. o sporcie, 

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

KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e/ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f/ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa                 



 

 

 

 

 

w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g/ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h/ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 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 16.2.2007 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 PZP, doszło do zakłócenia 



 

 

 

 

 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z 16.02.2007 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. Zamawiający wykluczy Wykonawcę także w przypadku określonym w art. 109 ust.                    

1 pkt 5 ustawy pzp tj. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

wykonawców. 

 

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych 

na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1/ polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia; 

2/ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                      

z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 



 

 

 

 

 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru załącznik Nr 4 do SWZ. 

3/ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,       

a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, 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, sporządzony według wzoru 

załącznik Nr 5 do SWZ; 

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

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

prawidłowość i aktualność. 

3.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone               

w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

5. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4 zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się               

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako 



 

 

 

 

 

dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 5 dokonuje w przypadku: 

1/ podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2/ innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

 

Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 30 000,00 zł. Wadium 

można wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium 

wnoszone  w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr 90 8220 0004 

0100 0244 2001 0130 w Banku Spółdzielczym w Grudusku przed upływem terminu 

składania ofert 

X. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, do dnia                     

23 czerwca 2022 r., przy czym pierwszym dniem 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 dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 



 

 

 

 

 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie pdf lub innym formacie 

określonym treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1320).  Do przygotowania oferty zaleca się 

skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku 

gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza 

oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału                              

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 2, 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. 

6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, o ile są już znani. 

7. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty: 

1/ formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ - 

oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, 

2/ kosztorys ofertowy - oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

3/ oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik 

nr 2 do SWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym; 

4/ odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy - 

pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy), 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy, 

5/ jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia 

umowy wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub 

mocodawców; 

6/ jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5; 

7/ jeżeli dotyczy - 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 - podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu 

udostępniającego zasoby; 

6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

7. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw 

sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo                       

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy          

z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę 

podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały 



 

 

 

 

 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

10. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 9 zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się               

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako 

dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 10 dokonuje w przypadku: 

1/ podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2/ innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

 

XII. Sposób oraz termin składania ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub            

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „miniPortal”, udostępnionej na stronie 

internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/     

3. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu „miniPortal”, 

stanowiącej załącznik Nr 9 do niniejszej SWZ.  

4.  Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 1000.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

 

 

5. Za datę przekazania oferty oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na 

„miniPortal”. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę zgodnie z instrukcją użytkownika systemu „miniPortal” . 

8. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert. 

 

XIII. Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2022 r. godz.10:15. Otwarcie ofert dokonywane 

jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to 

awaria powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2/ cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIV. Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 



 

 

 

 

 

zakresie. 

2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w dokumentach 

zamówienia, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z zamówienia. 

3. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z dokumentami zamówienia, 

pozyskać dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje które 

mogą być niezbędne do wyceny i realizacji prac. Wyklucza się możliwość roszczeń              

z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 

4. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania                       

i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z dokumentów zamówienia. 

5. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na podstawie załączonego do SWZ 

przedmiaru robót (załącznik Nr 6 do SWZ). 

6. Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować 

jako ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze 

robót tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty w danej pozycji muszą 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i wiedzą techniczną. 

7. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty nie uwzględnione w przedmiarze 

robót. 

8. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wskazuje cenę 

ryczałtową brutto, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT, za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Cena ta będzie podstawą przy rozpatrywaniu kryterium oceny oferty. 

9. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty robót nie ujętych w przedmiarze 

robót, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jak np.: 

1/ koszty wszystkich robót przygotowawczych; 

2/ koszty utrzymania placu budowy; 

3/ koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót; 

4/ koszty zorganizowania placu budowy; 

5/ wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.; 



 

 

 

 

 

6/ koszty obsługi geodezyjnej; 

7/ wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. koszty robót 

wynikających z projektu, a nie uwzględnione w przedmiarach robót). 

10. Poprzez kosztorys ofertowy Wykonawca zidentyfikuje źródło kosztów składających 

się na realizację poszczególnych robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, iż                 

w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego opracowany kosztorys ma 

charakter informacyjny. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentów 

zamówienia składany jest wyłącznie w celu poznania składników cenotwórczych oraz       

w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - kosztorys nie będzie brany pod uwagę przez 

zamawiającego przy ocenie ofert. Kosztorys nie będzie podstawą do poprawy omyłek 

rachunkowych. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ. 

12. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona               

w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 

106e ust. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą kwoty zaokrągla się do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza                  

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza . Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą 

o podatku VAT. 

13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                    

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.       

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów          

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy pzp w takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie (odpowiednio modyfikując 

formularz oferty): 

1/ poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2/ wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 



 

 

 

 

 

3/ wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4/ wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

wagi: 

Kryterium 1- cena oferty -  60 % (za  cenę oferty przyjmuje się wartość brutto  

z  podatkiem VAT) 

Kryterium 2 - okres gwarancji ( liczony w miesiącach) – 40 % 

. 

2.  Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów: 

 

Kryterium 1- cena: waga kryterium – 60 % 

 

                    najniższa oferowana cena 

    C =  ---------------------------  x 100 pkt.  x  60 % 

                cena ocenianej oferty 

Kryterium 2 – okres gwarancji: waga kryterium – 40 % 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy - 0 pkt, (za przekroczenie tego 

terminu o 1 rok Wykonawca otrzymuje 20 pkt, o 2 lata – 40 pkt.)  

 

                                                                     okres gwarancji badanej oferty 

   G =  ---------------------------  x 100 pkt.  x 40 % 

                     najdłuższy oferowany  okres gwarancji 



 

 

 

 

 

Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.                  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów,    

 obliczoną wg wzoru: P = C + G. 

 gdzie:  

 P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 

 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „ cena oferty” 

 G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji” 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po 

przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych. 

 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę  tego Wykonawcy, który na tym etapie 

postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i przyznana 

została mu najkorzystniejsza punktacja łączna obliczona wg obowiązujących kryteriów.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa 

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

zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XVI. Przewidywane negocjacje 

 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje prowadzenia 

negocjacji. 

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy 

 



 

 

 

 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ. 

 

XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 

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

2. Zabezpieczenie może być wniesione, 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; 

gwarancjach bankowych; 

3/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

Bank: Bank Spółdzielczy w Grudusku 

Nr rachunku: 90 8220 0004 0100 0244 2001 0130 

z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy : 

GGP.041.1.2017/2022”. 

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                      



 

 

 

 

 

w następujący sposób: 

1/ 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2/ 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń       

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji - kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty      

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wskazanego w wykazie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

 

1. 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 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/ zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego 

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

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; 

2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - 



 

 

 

 

 

sądu zamówień publicznych. 

 

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czernice Borowe  z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe; reprezentowana przez Wójta Gminy Czernice Borowe, tel. 

(23)6746215; www.czerniceborowe.pl  email: sekretariat@czerniceborowe.pl  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe jest Pani Monika Łukasiak, 

tel.(23)6746215 wew. 37 e-mail: monika.lukasiak.ug@czerniceborowe.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                   
z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja  wielorodzinnego budynku komunalnego 
w Rostkowie Gmina Czernice Borowe”. 

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

postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”;  

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

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

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

 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;   

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

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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XXII. Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa           

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

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

ustawy pzp. 

6. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą w walucie polski PLN. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

9. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji, o której mowa w art. 230 ustawy pzp. 

 

 

XXIII. Załączniki do SWZ 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

1/ formularz oferty – Nr 1; 

2/ oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – Nr 2; 

3/ projekt umowy – Nr 3; 

4/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,     

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                       

z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – Nr 4; 

5/ 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 – Nr 5; 

6/ przedmiar robót Nr 6; 

7/ projekt techniczny Nr 7. 

8/ instrukcja użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Nr 8. 
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