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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa zamawiającego  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

Adres zamawiającego  ul. Rynek 1 

Kod Miejscowość  27-320 Solec nad Wisłą 

Telefon:  (48) 37 61 257, (48) 37 61 266, 0783 627 100 

Faks:  (48) 37 61 266 

adres strony internetowej  www.solec.pl, www.bip.solec.pl 

adres poczty elektronicznej  gmina@solec.pl 

Godziny urzędowania: 7.30-15.30 

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

dokumenty związane z prowadzona procedurą: www.bip.solec.pl w zakładce zamówienia publiczne 

powyżej 130 000 zł.  

UWAGA:  

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – URZĄD 
MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej e-mail: zamówienia@solec.pl. Oferta  składana jest pod rygorem nieważności w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 
Pzp. oraz niemniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”. 

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

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

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości  ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 
8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:  
1) . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. 

Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi 
związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez 
różnych wykonawców. 

2) Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby 
równolegle wielu wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności 
wielu kierowników budowy. 

3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego z 
wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji 
– zależnych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień,  których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych określonych w dziale III SWZ, stanowiących nie więcej niż 20 

% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie 
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przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia 

podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Warunki udzielenia 

zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po 

przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w 

tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń, kar umownych. 

Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie 

negocjacjom w zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, 

pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i 

zysku). 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach. 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sadkowic o dodatkowe pomieszczenie 

garażowe. Istniejący budynek strażnicy jest konstrukcji tradycyjnej murowanej, zlokalizowany 

jest na działce 277 w obrębie geodezyjnym Sadkowice. Jest budynkiem 

jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z jednostanowiskowym garażem dla samochodów 

OSP. Weście główne i brama garażowa od strony południowo wschodniej, dojazd do budynku 

jest zapewniony z przylegającej drogi wojewódzkiej 754.  

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie dodatkowego pomieszczenia garażu 

jednostanowiskowego, mającego na celu zwiększenie gotowości bojowej jednostki OSP.  

Zaplanowano wzniesienie budynku konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym 

konstrukcji drewnianej krytym blachą, wyposażonym w instalacje elektryczną i wentylacyjną.   

Parametry rozbudowy:  

- szerokość 6,0 m  

- długość 11,0 m 

- wysokość do kalenicy 5,70 m  

- wysokość kondygnacji w świetle – 5,25 m 

- powierzchnia zabudowy 66,78 m2 

- powierzchnia użytkowa – 58,40m2, 

- kubatura 361,88m3 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:   

- przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,  

- wykonanie prac rozbiórkowych w zakresie rur spustowych i obróbek blacharskich 

istniejącego budynku, nawierzchni betonowych, stolarki okiennej, 

- wykonanie wykopów, zbrojenia i wylanie ław fundamentowych, wykonanie ścian 

fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową, 

 - wykonanie ścian budynku z bloczków betonu komórkowego, wykonanie sklepień i wieńca, 

- wykonanie konstrukcji dachowej, obróbek blacharskich, rur i rynien oraz pokrycie dachu, 

- wykonanie wentylacji wraz z kratką nawiewną, 

- montaż okien pochodzących z demontażu, podokienników i bramy garażowej segmentowej z 

drzwiami przejściowymi  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie posadzki przemysłowej, 

- wykonanie sufitu podwieszanego z izolacja cieplną, wykonanie tynków i malowanie ścian,  

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, tynku mineralnego i malowanie ścian elewacji, 

- wykonanie utwardzenia podjazdu do budynku i opaski z kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej,   

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż opraw oświetlenia, 

- montaż grzejników elektrycznych, wykonanie instalacji odgromowej.  



- Uwaga: w kalkulacji oferty należy przyjąć wyłącznie montaż bramy bez jej zakupu. 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz 

robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do 

uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, obsługa 

geodezyjna, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie, sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej (dziennik, atesty i deklaracje na materiały, inwentaryzacja geodezyjna, 

protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia)  oraz wszelkich innych prac nie objętych  SWZ  

a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 

 

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja  

o pozwoleniu na budowę nr 112/2020 z dnia 27.07.2020r. oraz projektem budowlanym zamiennym 

zatwierdzonym decyzją nr 14/2021 o zmianie pozwolenia na budowę.  

 

2. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

1) Projekt budowlany,  

2) SST, 

3) przedmiar robót  

4) wzór umowy. 

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym w 

dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy 

traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć 

ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich 

zobowiązań wynikających  z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

UWAGA! Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej 

oferty, a ewentualne nieujęte w nich elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić 

podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 

2.1 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie  

z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

robót. 

2.2 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny 

posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 

2.3 Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2.4 Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym kolejność robót i prowadzić roboty w taki 

sposób, aby była możliwość użytkowania budynku i jego otoczenia. 

2.5 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, 

uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania  robót. 

 

 
3. Rozwiązania równoważne. 

 
3.1 W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. 



3.2 Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub jakichkolwiek 
innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla 
danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. 
Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 

3.3 Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 
odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. 

3.4 Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym w dokumentacji, ale 
nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca 
zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się do 
zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 14 października 2013 roku[sygn. akt: KIO 2315/13]). 

3.5  Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 

3.6 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).  

 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262300-4 Betonowanie 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
5. Warunki gwarancji i rękojmi. 

 

5.1 Wykonawca na zastosowane materiały i wykonane roboty udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na 

okres określony w ofercie, jednak nie krótszy niż 3 lata (36 miesięcy). 

5.2 Okres  gwarancji jakości wraz z rękojmią za wady stanowią  kryterium oceny ofert. 

5.3 Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia 

robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót.  

5.4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

pisemnej gwarancji jakości.  

 

6. Informacja o możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferty 

wspólne). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty 

przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 



i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 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. Nie Doty czy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 

z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa 

podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
7. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego 

zamówienia. 

 

1. Wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019r., poz. 1040, 1043, i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:  

1) Realizacja robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, murarskich, ciesielskich i 

dekarskich, elektrycznych. 

Za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika  budowy, kierowników robót i obsługi 

geodezyjnej będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie 

samozatrudnienia. 

2. Szczegółowo wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę: 

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt 7. W celu weryfikacji spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniany jest w 

szczególności do żądania:  

a) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowania na 

podstawie umowy o pracę, 

b) Poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c) Innych dokumentów.  



- zwierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

2) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczony w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 1) dowody w celu potwierdzenie spoganienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  osób wykonujących 

czynności wymienione w pkt 8.  

Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa we wzorze umowy.   

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwowa Inspekcje Pracy. 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy .  

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia    

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru całego przedmiotu zamówienia wraz 

z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 

 
V. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI. SIWZ, oraz spełniają, określone 

przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku 

dotyczące:   

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 

3) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 

4) warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę w zakresie 

budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych o wartości co najmniej 50 

000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania. 

 

b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego aktualne 



na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
(Kierownik Budowy) 
 

3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,  w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza  łączne spełnienie warunku przez wykonawców.  

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. minimum 

jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostepniający zasoby musi posiadać pełne 

doświadczenie wskazane w ww warunku udziału w postępowaniu V. 2 4) a-b.  

 

 

W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 

udziału w postepowaniu zawierają dane lub informacje i innych walutach niż złoty polski 

Zamawiający, jako kurs rozliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut 

przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów 

NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych wart. 108 ust. 1-6 

ustawy Pzp. (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę: 

 

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

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

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

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

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

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

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

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa wart. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

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

 

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

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

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

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

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

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



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

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

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

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

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

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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 dnia 16 lutego 2007 r. o 

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

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania także Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 109 

ust.1 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy): 

 

 pkt 4) -w stosunku do którego otwarto likwidację, 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. 

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

udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 

2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki:  

4.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

4.2 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;  

4.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

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

 
VII. PODMIOTWOE ŚRODKI DOWODOWE :  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia określonych w dziale V. i VI. niniejszej swz, zamawiający żąda 

następujących dokumentów:  



W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu: 

 

1. Podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –według 

załączonego wzoru nr 2. 

2. Podpisane oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia –według załączonego wzoru nr 3.  

Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust 1 i 2 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.    

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 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-według załączonego wzoru. 

 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

następujących podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych:  

 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  

3.1. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;  

 
3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

 

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

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

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

3.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi 

stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

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

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, 

(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) 

 

3.4 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 



robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 

 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , w szczególności 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazała w oświadczeniu, o którym 

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

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia ,  który mowa w art. 125 ust 1. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność.  

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez wykonawcę w postępowaniu mają zastosowanie w szczególności zapisy  

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

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

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

 
VIII. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. 
 
Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.2. rozdziału VII składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, 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. 

 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je 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.  

5. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

 
XI. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

podwykonawcy/podwykonawcom.  



2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie 

z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ).  

4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

 
X. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

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

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

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

prawnych.  

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 podmiotów udostępniających zasoby, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów– wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



6. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdziale V. ust. 2 pkt 4) SWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na 

zasadach określonych powyżej, składa wraz z ofertą 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 

(według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). 

 
XI. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY  

 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub 

w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 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) – 

zwanego dalej, w niniejszym rozdziale, jako „rozporządzenie”.  

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 

zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o 

których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku.  

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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 Pzp lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  



7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 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) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

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

mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

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

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

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

którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu.  



17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, 

wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 

następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 

danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  

 

 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

  

I. Informacje ogólne:  

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

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza- URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ, adres: /solec140906/SkrytkaESP) 

https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@solec.pl. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452).  

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 przekazywanych przy ich użyciu 

zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

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

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

 

II. Złożenie oferty:  

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały 

proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

2. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu 

miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  



3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę 

do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma 

dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.  

5. 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).  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

wycofać złożonej oferty.  

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza: URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISĄ, adres: 

/solec140906/SkrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem referencyjnym lub ID postępowania.  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, -

mail: zamowienia@solec.pl - nie dotyczy składania ofert oraz załączników do ofert.  

- przed składaniem ofert w celu przekazania informacji, dokumentów lub oświadczę, a w 

szczególności: składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, powiadomień o zmianie, SWZ, 

załączników do SWZ  lub ogłoszenia o zamówieniu oraz 

- po otwarciu ofert- w celu przekazania informacji, dokumentów lub oświadczeń 

Strony zobowiązane są do sprawdzania czy wiadomość e-mail nie została przekierowana do folderu 

„Spam” 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 

w pkt 3.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:  

− Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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)  

oraz z:  

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać 

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

mailto:zamowienia@solec.pl


5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

6. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 
pełnomocnikiem.  

 

 
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

w sprawach proceduralnych i merytorycznych:  

Marcin Minkina tel. 48 3761266 w. 22, 41 2672109. 0 693 972 583. zamowienia@solec.pl 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, 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.  

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do  
15.05.2021r. 

 
 

XVI. SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ  

1. Wykonawca może w niniejszym postępowaniu złożyć jedną ofertę, oświadczenia oraz dokumenty, 

dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej: URZĄD MIASTA I GMINY W 

SOLCU NAD  WISŁĄ, adres: /solec140906/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za 

pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza : /solec140906/SkrytkaESP .  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.  

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.  

6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie 

jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 



sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też 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.  

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 

5 ustawy Pzp.  

9. 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).  

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą.  

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest 

równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 

oryginałem.  

12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z 

poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 

dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

 

14. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:  

1) formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ ,  

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ,  

3) pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 



ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy,  

4) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

5) zobowiązanie innego podmiotu, jeśli dotyczy, zgodnie z załącznikiem 4, 

6) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy lub prze upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego  albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego  z nich 

dotyczą. Przez oryginała należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.  

 

15. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY  

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą) i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

 

 
XVII. Sposób obliczania ceny  

 

1. Wykonawca poda w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) cenę obliczoną na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia, która będzie stanowiła jego wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, 

koszty pośrednie i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SWZ. W cenie powinny 

być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z 

podatkiem od towarów i usług. 

4. Sposób zapłaty wynagrodzenia został określony w projekcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, która stanowi integralną część niniejszej SWZ. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane 

będą w PLN. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w Formularzu oferty. 

6. Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

7. Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji w Formularzu oferty spowoduje odrzucenie oferty. 

8. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich(PLN). 

9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego 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 obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonawca określi cenę ryczałtową w formularzu oferty (załącznik Nr 1). Załączony przedmiar 

robót należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy. Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu 

kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Będzie on służył do rozliczeń 



pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów 

ofertowych do oferty na etapie składania oferty.  

 

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT I OTWARCA OFERT  

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej /solec140906/SkrytkaESP) i 

udostępnionego również na miniPortalu.  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.  

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30.  

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w termonie określonym w pkt 4 , otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

postępowania.  

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania http://bip.solec.pl/index.php?id=143 informacje dotyczące:  

− nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź 

miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,  

− cen zawartych w ofertach.  

 
XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1 Cena oferty brutto ( C ) 60 % 60  punktów 

2 
okres gwarancji jakości i rękojmi za 
wady (G) 

40% 40 punktów 

 
Sposób oceny ofert: 

1) W ramach kryterium Cena (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  
                                       C = [Cn/ Co] x  100 pkt x 60  %                

Gdzie: 
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 
Co - cena oferty ocenianej  
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty. 
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 60 punktów. 

 
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia 
wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza 
od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w górę. 

 

http://bip.solec.pl/index.php?id=143


2) Kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (G)” będzie 
rozpatrywane  na podstawie zadeklarowanego  na Formularzu oferty okresu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w pełnych latach.  
 

W kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty (G)” zostanie     
zastosowana następująca metoda punktacji, Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i 
rękojmi za wady: 

3 lata   – otrzyma 0 punktów (G) 
4 lata   – otrzyma 20 punktów (G) 
5 lat i więcej  – otrzyma 40 punktów (G) 
 

       W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
          Uwaga:  

– minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 3 lata,  

– maksymalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji jakości i rękojmi za wady krótszego 

niż 3 lata, Zamawiający ofertę odrzuci. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu 

udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwarancji 

na min. 3 lata. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady tj. 5 lata, 

Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż wyznaczony 

maksymalny 5 lat, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 5 lat tj. 

najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „okres gwarancji jakości 

 i rękojmi za wady”. 

3) Łączną liczbę punktów w wymienionych powyżej kryteriach, Zamawiający obliczy wg następującego 
wzoru:  
                P = C + G  
              gdzie: 
                P  - łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 
                C – liczba punktów za kryterium ceny 
                G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady  
 
Maksymalna łączna liczba punktów dla każdej części jaką może uzyskać oferta w ww. kryteriach 
oceny wynosi: 100,00 punktów.  
 
4)  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 
punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami SIWZ 
/ ustawy Pzp. 
 

XXI.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do złożenia:  

a) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej (o ile dotyczy),  

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, 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 pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

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

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

dostarczyć zamawiającemu: 

- kosztorys ofertowy w formie uproszczonej. Suma wartości podanych w kosztorysie musi być zgodna 

z ceną oferty. 

- wymagane uprawnienia budowlane osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy z ramienia 

wykonawcy, oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i opłaconą skałkę od odpowiedzialności cywilnej w okresie wykonywania robót objętych 

umową. 

Kosztorys ofertowy będą służyły Zamawiającemu m.in. do: 

1) rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania 

nieprzewidzianych robót zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania 

części robót, 

2) sprawdzenia wartości robót wchodzących w zakres każdej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, 

3) kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

 
XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących 

formach określonych art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.: 

1) w pieniądzu, 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego 12 9135 0008 0000 1179 2000 0050 z adnotacją 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Rozbudowa budynku strażnicy OSP w 

Sadkowicach”. 

 
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, powinna co najmniej: 

1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miasto i Gmina Solec nad Wisłą , 

2) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty), 

3) określać termin ważności, 

4) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde pierwsze pisemne żądanie do 

wysokości sumy gwarancyjnej. 

5) wskazywać przedmiot gwarancji, 



6) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu 

wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości czy rękojmi. 

Podobne zasady obowiązują wykonawcę w przypadku poręczenia. 

5. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy). 

1) 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

2) Kwotę, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości  i wygasa 

wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji 

6. 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. 

7. Jeżeli okres, na jako ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres krótszy niż 

5lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne kresy.   

 
XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY  

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

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

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. Oraz wskazanym we Wzorze umowy.  

4. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego);  

2) zmiana danych teleadresowych.  

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie.  

6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

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

Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  



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

obowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

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

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

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

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

z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej.  

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

"sądem zamówień publicznych".  

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1.1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą: ul. 

Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, gmina@solec.pl, +48 48 3761266, 783 627 100.  

1.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@solec.pl, lub, kierując korespondencję pod adres 

siedziby Administratora  

1.3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

1.4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.  

1.5. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).  

1.6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o 

ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi 

informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw 

trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.  

mailto:gmina@solec.pl
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1.7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).  

1.8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 

Pani/Pan prawo do:  

1.8.1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  

1.8.2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.  

1.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

Nie przysługuje Pani/Panu : 

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 DODO; 

c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobez przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

1.10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do 

ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

1.11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w 

Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).  

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

/-/ Marek Szymczyk 

 

         

XXVI. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

5. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, 

6. Wykaz robót, 

7. Wykaz osób, 

8. Wzór umowy, 

9. Przedmiar robót, 

10. Projekt techniczny. 

11. SST.         


