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Znak sprawy: ZP.271.1.2021                               
 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

/SWZ/ 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,  
określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 
 

na realizację zadania pn.:  

 

„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie  

Gminy Komprachcice w 2021 r.” 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Wójt Gminy Komprachcice 
/-/ 

Leonard Pietruszka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komprachcice,  15 czerwiec 2021 r.  
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ZAMAWIAJĄCY: 
 

    

Gmina Komprachcice  
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 
tel. (077) 403 17 12 ,   tel./fax ( 77) 403 17 25 
NIP 9910471296 
 
Godziny pracy:  
Urząd Gminy w Komprachcicach  
poniedziałek   8:00 – 16:00 
wtorek – czwartek  7:30 – 15:30 
piątek    7:30 – 14:30  
 

Adres poczty elektronicznej:   ug@komprachcice.pl  
Adres skrytki ePUAP:  /6300muywi2/skrytka 
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

1) https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html,  
(Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia) 

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

 

Numer ogłoszenia BZP - 2021/BZP00082731/01 

Identyfikator postępowania - 279d57c9-52d1-434f-a4f4-d029b853419d 
 
 

mailto:ug@komprachcice.pl
https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdział I 
 
Informacje ogólne 
 
1.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
1.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

1.2.  Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców. 
1.3.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielenia 

zamówienia publicznego: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 
ze zm.). 

 Rozporządzenie 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. 2020 r. poz. 2415). 

 Rozporządzenie 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. 2020 r. poz. 2452). 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2019. r. poz. 2450). 

 Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740). 
 
2.  Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 
 
2.1.  Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2.2.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

2.3.  Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
1)  spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 6 SWZ, 
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  
3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

2.4.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

 wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie  
z pełnomocnikiem, 



ZP.272.1.2021          „REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE W 2021 ROKU” 

 

 5 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy, 

 warunki określone w zakresie wiedzy i doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden  
z wykonawców. 

2.5.  Potencjał podmiotu trzeciego 
 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 

potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, 
na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.6.  Podwykonawstwo 
 Zamawiający zastrzega obowiązek  osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

polegających na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz ułożeniu nawierzchni z betonu 
asfaltowego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty (zał. nr 4 do niniejszej SWZ) 
części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 
podwykonawców, o ile są już znane. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
3.  Komunikacja w postępowaniu 
 
3.1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: 

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

 ePUAPu:     https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 adres skrytki ePUAP:   /6300muywi2/skrytka 

 poczty elektronicznej:   ug@komprachcice.pl 
3.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 
3.3.  Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się  

w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ. 
 
4.  Wizja lokalna 
 Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia  przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  
u zamawiającego. 

 
5.  Podział zamówienia na części 
5.1.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
5.2.  Uzasadnienie braku podziału zamówienia: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części 

ponieważ specyfika robót stanowi jedno zadanie. 
 
6.  Oferty wariantowe 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7.  Katalogi elektroniczne 
 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8.  Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
9.  Aukcja elektroniczna 
 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
10.  Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
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 Zamawiający nie przewiduje udzielenie udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp. 

 
11.  Rozliczenia w walutach obcych 
  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
13.  Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14.  Unieważnienie postępowania 
14.1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych art. 

255 PZP.  
15.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 Wykonawcom, a także 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 na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–
590). 

 
16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
16.1.  Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą 
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

16.2. Administratorem danych osobowych jest: 
 Wójt Gminy Komprachcice 

ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

tel.: 77 403 17 25, ug@komprachcice.pl 
16.3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Komprachcice jest Maria Grot: 

tel.: 77 403 17 25, ug@komprachcice.pl 
16.4.  Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 
ZP.271.1.2021 pn. Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r.   

16.5.  Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,  
a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

16.6.  Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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. 

16.7.  Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w formularzu oferty. 
16.8.  Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 

określony w pkt 16.4. powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe  
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 16.4. 
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym 
innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 
RODO. 

16.9.  Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,  
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych  
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 Do obowiązków tych należą: 
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-  obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

-  obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

16.10.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem  
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta  
w formularzu oferty. 

16.11.Zamawiający informuje, że: 

  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 
wniesienie. 

  Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

  W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem 
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 
jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich 
zabezpieczeniach, których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania 
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

  Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 
16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników). 

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania.  

  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

  Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
wykonawcy 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 danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

  Wykonawca posiada, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
wykonawcy dotyczących oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
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Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy narusza 
przepisy RODO. 

  Nie przysługuje wykonawcy : 
-  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 danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 
 
Rozdział II 
 
Przedmiot zamówienia  i wymagania stawiane wykonawcy 
 
1.  Przedmiot zamówienia 
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont nawierzchni dróg gminnych 

na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r. polegającego na remoncie cząstkowym nawierzchni 
bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz remont polegający na wykonaniu  
podbudowy tłuczniowej  plus warstwa nawierzchniowa z MMA.  

 
Opis przedmiotu zmówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót opracowana przez Biuro Inżynierskie Tomasz Skrzypczyk, ul. Lipowa 63 D, Opole 45-234, 
stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z w/w 
Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich 
wykonania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z dbałością o  jakość i właściwą organizację pracy 
i z prawidłowym oznakowaniem drogowym.  
 
Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawiera  przedmiar i projekt umowy. 
Poszczególne remonty cząstkowe będą dokonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace opisane w przedmiotowym postępowaniu.  

 
1.2.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
1.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiają załączniki do niniejszej SWZ: 

  Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót”, 

  Załącznik nr 5 „Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy”. 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226  
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

1.4.  Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesięcy. 
 
2.  Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

stosunku pracy 
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2.1.  Zgodnie z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w okresie trwania umowy  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) 
osób wykonujących remont nawierzchni  drogowych.   

2.2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.1. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji zamówienia. 

2.3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane przez zamawiającego z poniżej 
wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) oraz RODO. ; 

c)  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;  

d)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do jakich, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2.4.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 
wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 

2.5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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3.  Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
 Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
4.  Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 Zamawiający nie żąda, od wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
5.  Termin wykonania zamówienia 
 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 100 dni od dnia podpisania 

umowy.  
  
6.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania  

w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub 
zawodową przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający że jest wypisany do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

  
 (dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi) 

 
 (zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową) 
 
2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
 Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 
3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. Zamawiający wymaga przedłożenia 
kopii opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia OC. 

 
4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

a)  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia 
zawodowego jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat wykonał co najmniej 2 zadania 
odpowiadające swoim rodzajem robotom remontowym lub  budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN, każde zadanie - 
potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót. 

b)  W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie stawia warunków  
w postępowaniu. 

c)  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału kadrowego 
jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która obejmie funkcję 
kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej lub odpowiadającymi, wydanymi na podstawie wcześniejszych 
przepisów. 



ZP.272.1.2021          „REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE W 2021 ROKU” 

 

 11 

 Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie 
realizacji zadania należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
 (Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane). 

 
7.  Podstawy wykluczenia 
 
 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, wobec 

których zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa  w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 
pkt 1 ustawy Pzp. 

 
8.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 
 
Oferta składana jest na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca dołącza do 
oferty: 
 
1)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ.  
 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 8 część B SWZ. 
 
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
 
Oświadczenie składają odrębnie: 
a)  wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

b)  podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.  

 W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje 
zasoby wykonawcy; 

c)  podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.  

 W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli 
zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 

 
 Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 

pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu,  
że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
a)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

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

c)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

  zreorganizował personel, 

  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

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

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

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 
2)  Pełnomocnictwo 

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

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

c)  Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 

  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

  wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

  ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
 
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

 
3)  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
  (załącznik nr 9 do SWZ) 
 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

 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 takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 
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 Wymagana forma: 
 Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
4)  Zobowiązanie podmiotu trzeciego  
  (załącznik nr 7 do SWZ) 
 
 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

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

 
 Wymagana forma: 
 Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
5)  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 
 W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 
one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
 Wymagana forma: 
 Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 
6) Oświadczenie o grupie kapitałowej 
 (załącznik nr 10 do SWZ) 
  
 Oświadczenie wykonawcy 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 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 Wymagana forma: 
 Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
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7) Uproszczony kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru), dołączony do oferty w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym osoby  (załącznik nr 11 do SWZ) 

 
8) Inne: 

- Dokument wniesienia wadium (zgodnie z opisem w rozdziale II podrozdział 9 niniejszej 
specyfikacji. 

 
B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 
1)  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi. (ważność dokumentu – 6 miesiąc) 

 
 Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących 

działalność gospodarczą lub zawodową. 
 
2)  Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN, w tym co najmniej 
100 000,00 PLN na 1 zdarzenie.  

 
 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu. 

 
3)  Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  
- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających że te wykazane 
roboty budowlane zostały wykonane należycie. 
 
Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom remontowym 
lub budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł każde - 
potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót. 

 
 (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione 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 dokumenty). 

 
4)  Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających 

wymagania opisane w rozdziale II punkt 6 podpunkt 4) litera c) niniejszej specyfikacji, tj. 
dysponowanie min. 1 osobą, która obejmie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi, wydanymi na 
podstawie wcześniejszych przepisów wraz potwierdzeniem przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego i opłacenia składki. 
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Wymagania formalne: 

 Wszystkie dokumenty składane na wezwanie muszą być złożone w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.zm.). 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie 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. 2020 r. poz. 2415). 

 
9.  Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 
10.  Sposób przygotowania ofert 
10.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę, zostaną odrzucone. 
10.2.  Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. 
10.3.  Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej (w formacie danych: doc, 

.docx, .rtf, .pdf, (pliki kompresować należy do formatu ZIP) oraz podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. 

10.4.  Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność  
i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na 
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy 
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 

10.5.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej  
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

10.6.  Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności. Za osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wykazane  
w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do 
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ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem 
udzielonym przez osoby, których mowa powyżej. 

 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl. 
10.7.  Instrukcja użytkowania systemu miniPortal dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-

zamowienia2/miniportal w linku „nowa instrukcja obsługi”. 
10.8.  W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
10.9.  Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy. 

10.10 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi  
w rozdziale II podrozdziale 8 SWZ. 

10.11 Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 
 
11.  Opis sposobu obliczenia ceny 
11.1.  Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

 (Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się 
również stawkę taryfową). 

11.2.  Wykonawca podaje cenę netto i brutto (oraz podatek VAT) – jako wynagrodzenie kosztorysowe. 
11.3.  Wykonawca do oferty załącza wypełniony formularz – uproszczony kosztorys ofertowy danego 

zadania – który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.  
11.4.  Podane w kosztorysie ofertowym ilości robót służą do obliczenia ceny oferty. Faktyczny zakres robót 

zlecanych do wykonania uzależniony będzie od potrzeb zamawiającego i może różnić się od ilości 
podanych w formularzu oferty i z tego tytułu nie przysługują wykonawcy żadne roszczenia w 
stosunku do zamawiającego. 

11.5.  Cena podana w druku oferty będzie służyć tylko do wyboru oferty najkorzystniejszej  
a wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy za faktycznie wykonane roboty, które zostaną 
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w formularzu – uproszczonym 
kosztorysie ofertowym. 

11.6.  Zamawiający wymaga aby cenę oferty oraz wszystkie wartości w PLN zaokrąglić do dwóch miejsc po 
przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą 
zaokrągla się do 1 grosza. 

11.7.  Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek. 
11.8.  Rozliczenie wykonanych robót dokonane będzie w złotych polskich. 
11.9.  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
11.10 Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe 
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą 
wielkości mniejszych niż 1 grosz. 
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu 
po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, 
że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do 
wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden 
grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być 
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny 
jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po 
przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

11.11 Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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11.12 Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy. 

11.13 Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie 
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

11.14 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.15 Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 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. 

 W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 
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. 
 Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w formularzu oferty. Brak złożenia ww. 

informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 
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Rozdział III 
 
Informacje o przebiegu postępowania 
 
1.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 

1)  W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się 
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2)  Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje i pytania przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu 
skrzynki e-mailowej na adres: ug@komprachcice.pl lub na adres formularza do komunikacji 
systemu mini Portal  i ePUAP. 

3)  W korespondencji każdorazowo należy podawać w tytule wiadomości numer referencyjny 
postępowania: ZP.271.1.2021. 

4)  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości 
elektronicznej. 

5)  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pomocą faksu. 
6)  Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: 
- procedura przetargowa: Aleksandra Chlewicka – tel. 77 403 17 12  
- przedmiot zamówienia: Rafał Lauterbach  – tel. 77/ 403 17 10 

e-mail: ug@komprachcice.pl  
 

Zamawiający informuje, że wymienione w ppkt 6) osoby nie są upoważnione do udzielania  
Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści warunków zamówienia. 

 
2.  Sposób oraz termin składania ofert 
  

2.1.  Sposób składania ofert: 
 Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu systemu 

miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2.2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 lipca  2021 r. do godz. 10:00. 
2.3.  Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

 
3.  Termin otwarcia ofert 
 

3.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie złożonych 
w systemie miniPortal ofert. 

3.2.  Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert lub w przypadku awarii 
systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3.3.  W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, zarówno  
w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie 
ofert nie jest publiczne. 

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

  
3.5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

mailto:ug@komprachcice.pl
mailto:ug@komprachcice.pl
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4.  Termin związania ofertą 
 
4.1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia  5 
lipca 2021 r., przez okres 30 dni, tj. do dnia  do 3 sierpnia 2021 r.  

4.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4.3.  Przedłużenie terminu związania ofertą odbywa się zgodnie z zapisami art. 220 Ustawy PZP. 
 
5.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
5.1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami  

i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
 Lp.  Opis kryterium oceny  Znaczenie (%) 
 1.  Cena (koszt)   60% 
 2. Gwarancja  40% 
    Razem : 100% 
 
5.2.  Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 
 
5.3.  Cena – 60% 
  
 Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. 
 

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 
 
                       C min 

C = -------------- X 100 pkt x 60 % 
C o 

 
gdzie:  C min - cena brutto oferty najtańszej 

C o - cena brutto oferty ocenianej 
 
 Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena (im niższa 

cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej). 
 
 Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
5.4.  Gwarancja – 40% 
 
 Kryterium "Gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty 

objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. 
 
- Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek 

konieczny) 24 m-cy. 
 
Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach. 
 
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 
 

G o 
G = ----------------- X 100 pkt x 40% 
            G max  
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gdzie:  G max    najkorzystniejsza oferowana gwarancja   
G o - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach) 

 
 Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium Gwarancja. 
 
5.5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączna ilością punktów w skali 100 

punktowej. 
 
5.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, 
obliczonych wg wzoru: 

 
 P = C + G  
  
 gdzie: 
 C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 
 G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”, 
 P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 
 
5.7.  Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6.  Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
 
6.1.  Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią załącznik nr 5 do SWZ. 
6.2.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 
6.3.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 
 
 
7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
7.1.  Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy  
w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

  pieniądzu; 

  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

  gwarancjach bankowych; 

  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7.3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 
2 ustawy Pzp. 

7.4.  Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane świadczenia. 

7.5.  Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
7.6.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
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  70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane; 

  30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, 
liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7.7.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
wskazany PKO BP S.A. I O/Opole 49 1020 3668 0000 5102 0015 7925. przez Zamawiającego. 
W tytule przelewu należy podać numer postępowania „ZP.271.1.2021”. 

7.8.  Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do 
chwili jej podpisania. 

7.9.  Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7.10.  Jeżeli okres, na jaki 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 nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7.11.  W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7.12.  Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7.13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
-  nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 
siedzib, 

-  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 
10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 
7.10 i 7.11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia 
zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione 
zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 

 
8.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
8.1.  Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 
8.2.  Wykonawca przed zawarciem umowy: 

-  poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego, 

-  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
-  przedłoży zamawiającemu dokumenty o których mowa w ppkt 8.3. i 8.4. poniżej. 
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8.3.  Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 

8.4.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania zobowiązany 
jest nie później niż w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza 
niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

8.5.  Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

 
Załączniki do SWZ: 
 
Zał. nr 1  OPZ (zał. 1a)  – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. 1b), 
Zał. nr 2  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
Zał. nr 3  Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
Zał. nr 4  Formularz oferty, 
Zał. nr 5  Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy, 
Zał. nr 6  Wykaz robót budowlanych, 
Zał. nr 7  Wzór zobowiązania „podmiotu trzeciego”, 
Zał. nr 8  Wykaz osób, 
Zał. nr 9  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zał. nr 10  Wzór informacji o braku lub przynależności do grupy kapitałowej, 
Zał. nr 11  Formularz uproszczonego kosztorysu ofertowego. 
 
 
 
 


