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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino
Numer tel.: 94 3162-530
Adres poczty elektronicznej: ug@bedzino.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.bedzino.pl/?
id=106&type=category
Zamawiający  Gmina  Będzino,  w  niniejszym  postępowaniu  działa  w  imieniu   i  na  rzecz
Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino, NIP 4990559977,
jako upoważniony zamawiający ( na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa).

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA
TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  internetowej:
https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz.1129 t. j. ze zm. ) [zwanej dalej  „PZP”].

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  zadania  pn.  Remont  drogi  gminnej  w  miejscowości
Strzeżenice gmina Będzino. 

1.1..Zakres robót objętych przedsięwzięciem obejmuje:  

1) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
2) roboty pomiarowe;
3) roboty rozbiórkowe;
4) transport materiałów  rozbiórki;
5) transport nadmiaru gruntu;
6) roboty ziemne;
7) wykonanie  koryta  na  zjazdach,  na  całej  szerokości  jezdni,  na  poszerzeniu  jezdni,  ciągach

pieszych i mijankach  profilowaniem i zagęszczeniem;
8) regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych; 
9) stabilizacja gruntu cementem pod krawężnikami;
10) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej;
11) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni;
12) wykonanie poboczy z kruszywa.

Długość remontowanego odcinka wynosi 995,70m.



1.2.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.
Powody niedokonania podziału:
 Zamówienia  nie  można  podzielić  na  części,  gdyż  skoordynowanie  działań  różnych  wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia ściśle powiązane ze sobą mógłby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia  oraz spowodować trudności   w wyegzekwowaniu napraw w
okresie rękojmi za wady i gwarancji od różnych wykonawców.

1.3.Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 1.4. Szczegółowy  przedmiot  zamówienia opisany został w opisie przedmiotu zamówienia, ( OPZ-zał.
nr 1) dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych
oraz w projekcie umowy. Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest materiałem pomocniczym
- informacyjnym.
Przedmiar  robót  budowlanych  nie  stanowi  o  zakresie  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia.
Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają charakter pomocniczy. Roboty opisane w projekcie
wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót. 

1.5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto
odniesienie  do  norm,  ocen  technicznych,  specyfikacji  technicznych  i  systemów  referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2.  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  95  ust.1  ustawy  PZP,  wymaga  zatrudnienia  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, realizujących roboty budowlane
oraz  roboty  związane  z  pracami  instalacyjnymi  (m.in.:  wykonanie  robót  ziemnych;  wykonanie
podbudowy; wykonanie nawierzchni).
2.1.Zatrudnienie  winno nastąpić  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26
czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (  Dz.U.2020.1320 t.  j.  ze.  zm.)  lub właściwych przepisów państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Zatrudnienie  winno  obejmować  cały  okres  realizacji
zamówienia.  W  przypadku  ustania  zatrudnienia  osoby,  w  trakcie  okresu  realizacji  zadania,
Wykonawca zobowiązuje  się  w  jej  miejsce  zatrudnić  na  pozostały  okres  realizacji,  licząc  od  dnia
ustania zatrudnienia, inną osobę. 
 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 3. 
W szczególności  Zamawiający uprawniony jest do żądania : 
a)  oświadczeń zatrudnionego pracownika
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów, 
  − zawierających 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.
2.3.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty, o których mowa w ppkt.3.2. 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty 
budowlane na podstawie umowy o pracę.



2.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.
2.5.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  ww.  czynności  Zamawiający  przewiduje  sankcje  w  postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

3.Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  ani  nie  wymaga  złożenia  oferty  po  odbyciu  przez
wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego ( art. 131 ust.2 PZP).

4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną robotę  nie mniej niż 60 miesięcy .

5. Pozostałe informacje 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy PZP
3) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
4) Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy ramowej,  o  której  mowa  w art.  311–315  

ustawy PZP.
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308

ust. 1 ustawy PZP.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
9) Zamawiający  nie przewiduje ustanowienia dynamicznego  systemu zakupów.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia
umowy.

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

Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku  do SWZ .

VIII. 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

1.Komunikacja  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  odbywa  się  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej,  za  pośrednictwem  platformy  EPZ  pod  adresem
https://www.soldea.pl/epz/epz/.

2.Wykonawca  zamierzający  złożyć  ofertę  zobowiązany  jest  założyć  konto  na  platformie  do
komunikacji  elektronicznej  EPZ  pod  adresem  https://www.soldea.pl/epz/epz/.  Założenie  konta
oznacza  obowiązek akceptacji  regulaminu platformy i  zapoznania  się z  instrukcjami  korzystania z
konta na platformie. Sposób złożenia oferty został  opisany w Rozdziale XI SWZ.

https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/


3.Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie
internetowej logowania i rejestracji  Platformy - pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
 a. System operacyjny Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: Windows

7 nie jest wspierany od 14 stycznia 2020. 
b. Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari, w  

aktualnych wersjach. 
c. Włączona obsługa kodu JavaScript
d. Sprawne połączenie internetowe, upload min. 2Mb/s

4.Sposób przesyłania  plików (oferty,  oświadczeń,  dokumentów) za  pośrednictwem Platformy EPZ
oraz  potwierdzenia  złożenia  plików  zostały  opisane  w  Instrukcjach  (filmach)  użytkowników
Platformy EPZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy
EPZ.

5.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w
art.  117  ust.  4  ustawy,  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 2021 r. poz. 670 t. j.
ze zm.).

6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ,
przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

7.Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 5 i 6.
8.W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w pkt 5 i 6 nie jest wskazany na

liście plików obsługiwanych przez Platformę EPZ, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip.
9.W  przypadku  gdy  dokumenty  elektroniczne  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,

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  korzystając  na
Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako Tajemnica Przedsiębiorstwa. W
przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i  nie zabezpieczy w ten sposób poufności  informacji,
Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  ujawnienie  ich  treści  razem  z
informacjami jawnymi.

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

11.Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym
źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-
mail  obciążone są ryzykiem błędów związanych z  działaniem serwerów pocztowych,  na których
działanie zamawiający nie ma wpływu. 

12.Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się  w zakładce „Pytania do SWZ”.  Odpowiedzi na
pytania  zamawiający  zamieszcza  na  własnej  stronie  internetowej  pod  adresem
https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category

13.Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się datę
wygenerowaną przez Platformę EPZ.

14.Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana
przez Platformę EPZ. Przekazanie informacji to złożenie pliku na Platformie.

15.Po terminie składnia ofert, wykonawca  znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w
zakładce „Do Wykonawcy”.

16.Odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ
przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną
tajemnicą przedsiębiorstwa.

https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category
https://www.soldea.pl/epz/epz/


17.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w formatach:
pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele
pojedynczych  plików  we  wskazanym  formacie  lub  plik  archiwum  (ZIP)  zawierający  wiele
pojedynczych  plików,  w  tym  wypadku  w  dowolnym,  akceptowalnym  przez  Zamawiającego
formacie.

18. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku.
19.Wykonawca nie może  samodzielnie  szyfrować przekazywanych plików.
20.Plik  załączony  przez  Wykonawcę  w Platformie  EPZ,  nie  jest  widoczny  ani  identyfikowalny  dla

zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert .
21.Oferta  i  oświadczenia  wraz  z  nią  składane  mogą  być  wycofane  i  złożone  przez  wykonawcę

ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
22.Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.
23.Rekomendacje Zamawiającego:

a) Zaleca  się  sporządzenie oferty  i  oświadczenia  w formacie  PDF i  podpisanie  podpisem w  
formacie PAdES.

b) Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)
c) Wykonawca  powinien  stosować  znacznik  czasu  (wariant  T),  w  podpisie   nie  jest  

rekomendowany wariant „BES”.
d) Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami w jednym 

folderze archiwum  następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać wydzielony, podpisany i 
złożony w odpowiednim miejscu na platformie.

e) Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa
f) Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy uczestnik powinien upewnić się, że 

plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna. Przykładowo pozytywny 
komunikat w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidłowy podpis – może to być np.  
pieczęć kwalifikowana wskazująca na instytucję a nie osobę, lub inny podpis, któremu ufa  
ADOBE ale nie jest on podpisem kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.

g) Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF a następnie go 
podpisać jednym podpisem w formacie PADES. 

h) Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, a następnie 
skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, 
zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym.

i) Podpis  elektroniczny  zastosowany  z  poziomu  programu MS OFFICE  nie  spełnia  wymogu  
poprawnej weryfikacji.

j) Nie  zaleca  się  podpisywania  folderu  Archiwum  (zip)  zawierającego  niepodpisane  pliki  –  
powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.

24.W postępowaniu  dla informacji,  oświadczeń lub dokumentów (innych niż oferta Wykonawcy )
środkiem komunikacji elektronicznej jest :
 1) Platforma EPZ dostępną pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
      LUB
 2)  poczta elektroniczna,  adres e-mail: ug@bedzino.pl

25.Przy  komunikacji  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  Zamawiający  lub  Wykonawca  na
żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  wiadomości.  W  przypadku
niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania)
Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy. 

26.We wszelkiej  korespondencji  związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują się
sygnaturą postępowania.

27.Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

https://www.soldea.pl/epz/epz/


w rozporządzeniu 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 rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.
2415).28.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia Tomasz Szymaniak
2) w sprawach SWZ Beata Krasowska
e-mail: ug@bedzino.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin  związania  ofertą  wynosi:  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z
upływem  terminu  składania  ofert.  Dzień  ten  jest  pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą.
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 01.01.2022 r.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta  składana  jest  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  (opatrzonej  podpisem
kwalifikowanym)  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym. 

2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3.Ofertę stanowią następujące dokumenty :
3.1.Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Dokument określony w p.pkt 3.1 specyfikacji stanowi ofertę, w związku z tym nie będzie podlegał
procedurze uzupełnienia.

4.Do oferty należy dołączyć:
1)  Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP -  o niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania  –  załącznik  nr 3 
2) Oświadczenie,  wykonawców  występujących  wspólnie,  składane  na  podstawie  art.  117  ust.  4

ustawy PZP (jeżeli dotyczy: konsorcja, spółki cywilne) - załącznik nr 4
3)  Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4)  Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

5.  Ofertę,  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  ustawy  PZP,  podmiotowe  środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP , 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 z póź. zm.).

6. Oferta i oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

7. Ofertę może złożyć  tylko podmiot do tego uprawniony.
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8.W  celu  potwierdzenia,  że  osoba  działająca  w  imieniu  Wykonawcy  jest  umocowana  do  jego
reprezentowania,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  złożenia  odpisu  lub  informacji  z  Krajowego
Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w
zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

9.Jeżeli w imieniu Wykonawca działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ppkt 8 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

1)  Pełnomocnictwo do  złożenia  oferty  musi  być  złożone  w oryginale  w  takiej  samej  formie,  jak
składana  oferta  (t.  j.  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym).  Dopuszcza  się  także  złożenie  elektronicznej  kopii  (skanu)
pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej,  w  formie  elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym  podpisem,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

2) Zapisy ppkt 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Zapisy  ppkt  8  i  9  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  działającej  w  imieniu  podmiotu  
udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale XIV pkt 7 SWZ.

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem w formacie

PAdES.
12.Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: np.

formularz  oferty,  oświadczenie, itp.
13.Oferta wraz z załącznikiem musi być czytelna.
14.Każdy dokument  składający się na ofertę sporządzony w  języku obcym przekazuje się  wraz z

tłumaczeniem na język polski.
15.Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
16.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
17.Złożenie  oferty  wyraża  stanowczą  wolę  wykonawcy  do  zawarcia  umowy  na  warunkach

określonych w SWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później
niż do dnia 03 grudnia 2021 r. do godziny 10:00:00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj. datę i
godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ.

2.W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
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XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1.Otwarcie  ofert  rozpocznie  się   w  dniu  03.12.2021  r.  o  godzinie  10:05:00  na  komputerze
Zamawiającego  po  pobraniu  udostępnionych  przez  Platformę  EPZ  plików  złożonych  przez
wykonawców.

2.Najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  Zamawiający  udostępni  na  swojej  stronie  postepowania
https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  udostępni  na  swojej  stronie  postępowania
https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach  zawartych w ofertach.
4.W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

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

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, 
    Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;

2. Zamawiający nie stawia i nie żąda warunków udziału w postępowaniu .

3. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
3.1.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się,  z  zastrzeżeniem art.  110 ust.  2  PZP,

Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108
ust. 1 PZP  tj. :

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 w art. 9 ust. 2
ustawy z  dnia  15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

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 
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- 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  decyzją  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 sią 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 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.

3.2.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
3.3.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

4.OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKUCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST.1 USTAWY
PZP

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP, według wzoru zał.nr 3, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na
dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzonej  podpisem  kwalifikowanym)  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
    Nie dotyczy

6.PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Nie dotyczy

7.WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE ( KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu albo do reprezentowania  i
zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo winno być  załączone  do
oferty.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale XIV pkt 4 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza
brak podstaw wykluczenia.

`



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

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego  wynika,  które  roboty  budowlane  lub  usługi  wykonają  poszczególni  wykonawcy-  wg
załącznika nr 4.

8. PODWYKONAWSTWO 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) . 
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku 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  oraz  podał  (o  ile  są  mu  wiadome  na  tym  etapie)  nazwy  (firmy)  tych
podwykonawców .

4)  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć  części  zamówienia  podwykonawcy,
informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

9.FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy PZP  oraz pełnomocnictwo przekazuje się w

postaci elektronicznej i opatruje:
   - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 
   - podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2) W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP lub pełnomocnictwo

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone:

   -  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
   -  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
   poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o

którym mowa w ppkt.2), dokonuje w przypadku: 
a) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP  – odpowiednio wykonawca lub wykonawca

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
b) pełnomocnictwa – mocodawca. 

 4)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  o
którym mowa w ppkt. 2) może dokonać również notariusz.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu
jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN). Podstawa prawna: art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.). 
2)  Cena  oferty  stanowić  będzie  sumę  cen  za  wykonanie  robót  budowlanych,  w  tym  dostaw,
wykonanych  usług  oraz  innych  świadczeń,  koniecznych  do  prawidłowego  zakończenia  realizacji
przedmiotu  zamówienia  i  ponoszonych  przez  Wykonawcę  kosztów  ich  realizacji  oraz  innych
elementów niezbędnych  do  zrealizowania  całego  przedmiotu  zamówienia  wynikających  wprost  z
dokumentacji  projektowej,  jak  również  w  niej  nie  ujętych,  a  bez  których  nie  można  wykonać
zamówienia. 
3) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu  zamówienia,  niezależnie  od  rozmiaru  robót  budowlanych  jak  również  rozmiaru
pozostałych  ilości  wykonanych  usług  oraz  innych  świadczeń,  koniecznych  do  prawidłowego



zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  ponoszonych  przez  Wykonawcę  kosztów  ich
realizacji.  Wykonawca  nie  będzie  mógł  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych usług, dostaw oraz robót i
innych  świadczeń.  Cena  podana  w  ofercie  będzie  wiążąca,  stała  i  niezmienna  przez  cały  okres
realizacji zamówienia.
4)  Zamawiający  przekazane przedmiary  robót  traktuje  jako dokumenty  informacyjne,  ułatwiające
Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisujące przedmiot zamówienia.
5)  Za  ustalenie  ilości  robót  i  innych  świadczeń,  oraz  sposób  przeprowadzenia  na  tej  podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6)Wykonawca  poda  cenę  oferty  w  Formularzu  Ofertowym  sporządzonym  według  wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów
i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
 7) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku.
7.1.)Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
9) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r.,  poz.  106  z  późn.  zm.),  dla  celów  zastosowania  kryterium  ceny  Zamawiający  doliczy  do
przedstawionej  w  tej  ofercie  ceny  kwotę  podatku  od  towarów  i  usług,  którą  miałby  obowiązek
rozliczyć.
10)  W ofercie, o której mowa w ppkt 9, Wykonawca ma obowiązek:
10.1)  poinformowania  Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
10.2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
10.3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku;
10.4) wskazania stawki podatku od towarów i  usług,  która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

XVI.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 
    1) Cena –  waga 60%,
    2) Okres gwarancji  - waga 40%

2.   Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3.  Kryterium  ceny  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  oferty  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.

4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w
miesiącach.



4.2. Minimalna  długość  okresu  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia,  wymagana  przez
zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.
4.3. Podanie  przez  wykonawcę  krótszego  okresu  gwarancji  niż  60  miesięcy  skutkować  będzie
odrzuceniem oferty.
4.4. W przypadku  braku  podania  w  ofercie  jakiegokolwiek  proponowanego okresu  gwarancji,
zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji  wymaganą przez
zamawiającego.
4.5. Jeżeli  wykonawca  zaoferuje  okres  gwarancji  przekraczający  72  miesiące  zamawiający  do
oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.
5.   Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
6.   Zamawiający  wybierze  jako  najkorzystniejszą  ofertę,  która  uzyska  łącznie  największą  ilość
punktów.

XVII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 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.

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5.  Przed  zawarciem umowy Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu :

1) szczegółowy kosztorys ofertowy, w którym wartość końcowa musi być zgodna  z oferowaną ceną
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
Uwaga: Kosztorys powinien zawierać przyjęte do wyliczeń stawki robocizny, wysokość  przyjętych
procentowo narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu, przyjęte podstawy wyceny robót,
ilości  wyliczonych  przez  siebie  robót,  ceny  jednostkowe  wszystkich  materiałów  oraz  ceny
jednostkowe  najmu  sprzętu,  wartości  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych.  Końcowa  wartość
wszystkich  kosztorysów  musi  być  zgodna  z  oferowaną  ceną   za  wykonanie  całego  przedmiotu
zamówienia
2)w  przypadku,  gdy  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  oferta  Wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  powinien
przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika
uprawnionego  do  kontaktów  z  Zamawiającym  oraz  wystawiania  dokumentów  związanych  z
płatnościami.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1.  Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego
przepisów PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1.niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;



2.2.zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Zamawiający  był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o  którym mowa w art.  519 ust.  1  PZP,  stronom oraz  uczestnikom postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5.  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” PZP.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 
 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Będzino  z  siedzibą  w
Będzinie 19, 76-037 Będzino 
 z administratorem można kontaktować się poprzez  adres email: ug@bedzino.pl lub pisemnie
na adres siedziby  administratora*; administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony danych, z którym
można kontaktować się  poprzez   adres  email:  iodo@bedzino.pl.  Z  inspektorem  ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z  postępowaniem o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.  Remont  drogi  gminnej  w
miejscowości Strzeżenice gmina Będzino
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;  
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z
udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  lub  uzupełnienia  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego ani  zmianą  postanowień  umowy  w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art.  18 RODO prawo żądania  od administratora ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego Unii  Europejskiej  lub  państwa
członkowskiego,  a  także  nie  ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



− nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wyni-
kającym  z  art.  14  RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazane  zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


