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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Zamawiającym jest:  

Gmina Modliborzyce 

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23- 310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 87 15 079, nr faksu 15 87 17 102 

Adres poczty elektronicznej: zamowienie@modliborzyce.pl 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30 – 

15.10, wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://modliborzyce.pl/ 

 

1.2  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://modliborzyce.pl/  https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67  

1.3. Tryb udzielenia zamówienia: 

1.3.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zwanego dalej 

„zamówieniem” prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3.2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie 

art. 3 ustawy PZP. 

1.3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

1.3.4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający  

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

1.4. Ilekroć w SWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest 

o: 

mailto:zamowienie@modliborzyce.pl
https://modliborzyce.pl/
https://modliborzyce.pl/
https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67
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1) „ofercie” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Wykonawcy złożone                        

w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę uprawnioną za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, wraz z 

wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami  i oświadczeniami określonymi w 

SWZ; 

2) „osobie uprawnionej”, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, której uprawnienie Wykonawca obowiązany jest 

odpowiednio udokumentować; w przypadku podpisania oferty lub załączników lub 

innych dokumentów składanych w toku postępowania przez osobę, której 

umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego 

do reprezentacji Wykonawcy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał 

stosownego pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego (tj. podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) 

lub uwierzytelnionej notarialnie elektronicznej kopii pełnomocnictwa tj. kopii 

pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem z elektronicznym 

poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 § 2 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawa o notariacie; 

3)  „Postępowaniu” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy  niniejsza SWZ, 

4)  „ePUAP” – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej oferująca                              

w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy                          

z Zamawiającym.  

5) „miniPortal” – narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między 

Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz 

oświadczeń, w zgodnie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE dostępne na 

stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznanie 

się z instrukcją korzystania z mini portalu: 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf) 

i postępowania zgodnie z jej postanowieniami z uwzględnieniem zapisów niniejszej 

SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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6)  „forma elektroniczna” – należy przez to rozumieć formę czynności prawnej 

określoną w art. 781 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740) 

7)  „podpis zaufany” – podpis, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 

2020 r. poz. 346 ze zm.); 

8)  „podpis osobisty” – podpis, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 

dowodach osobistych. 

1.5.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 

58 ustawy) muszą spełniać następujące wymogi: 

1) 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;  

2) pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać 

złożone wraz z ofertą i oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno zawierać także 

informacje wskazujące o: 

 a) postępowaniu, którego dotyczy,  

b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby. 

 3) pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

1.5.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

1.5.3. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 

ustawy. 

1.6. Forma dokumentów składanych w postępowaniu, z zastrzeżeniem rozdziału 7 SWZ:  

1.6.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

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

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

1.6.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

1.6.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.2 SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

1.6.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.2 SWZ, może dokonać również notariusz.  

1.6.5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 1.6.2 – 1.6.4 SWZ oraz 1.6.7 – 

1.6.9 SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  
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1.6.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 

7.8.6. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione 

przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

1.6.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w rozdziale 7 pkt 7.8.6. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

1.6.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.7 SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.8.6., lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

1.6.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.7 SWZ, może dokonać również notariusz.  

1.7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w 

złotych polskich.  

1.8.    Wszelkie załączniki do SWZ stanowią jej integralną część.  

1.9. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: INW.271.1.9.2021 

1.10. Do spraw nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
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Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Remont-Odbudowa drogi gminnej nr 

113569L w miejscowości Wierzchowiska Drugie od km 0+000,00 do km 0+850,00 

uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych  w czerwcu 2021 roku”. 

Zakres robót wykonywany będzie na odcinku 850m na szerokości 6m. Zostaną wykonane 

roboty rozbiórkowe, wykonanie koryto drogi, podbudowa betonowa i z kruszywa 

kamiennego oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szczegółowy zakres robót 

przedstawiono w  przedmiarze robót oraz opisany w dokumentacji projektowej: projekt 

techniczny, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót („STWiOR”), stanowiące 

Załącznik nr 8 do SWZ.  

Przedmiot  zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                     

w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami 

producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

2.2. Nazwa/y i kod/y według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

       45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

 2.3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu okresu 

gwarancji na całość prac objętych, które wchodzą w skład realizacji inwestycji. 

Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty 

wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy 

okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy co będzie 

uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 14 do 

SWZ - kryteria oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.  

2.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 

zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby na 

stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane. Szczegółowe 
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wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy zostały określane w projektowanym postanowieniu umowy  stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ.  

2.5.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 

art. 92 ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż 

określony w niniejszej SWZ.  

2.7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Zakres 

zamówienia dotyczy wykonania odcinka drogi objętej jedną dokumentacją projektową. 

Zamawiający nie dzieli bieżącego postępowania na części, gdyż przedmiotowe 

zamówienie ze wzglądów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy 

nierozerwalną całość. 

2.8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę przed  

złożeniem oferty. 

2.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

 

Rozdział 3 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział  4 

PODWYKONAWCY 

4.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

4.2.W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym tej części 

zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz podania nazw 

proponowanych Podwykonawców jeżeli są już znani. 

4.3.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy               

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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4.4.Szczegółowe wymagania w zakresie Podwykonawstwa znajdują się w Projektowanym 

postanowieniu umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENA  

 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy.  

 

Rozdział 6 

INFORMACJA 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 

6.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, 

dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

zamowienia@modliborzyce.pl  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie 

proceduralnym: Marta Krasowska-Głowala, w zakresie merytorycznym: Marzena 

Dolecka-Jocek. 

6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto 

na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą 

oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji 

użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować 

wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal%20oraz%20poczty%20elektronicznej................................
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 

wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal 

konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z 

dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET 

Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, 

dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w  formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o 

czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

−  integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które 

jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” 

jest zawarta informacja o dacie doręczenia.  

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,  

 Mozilla Firefox od wersji 15,  

 Google Chrome od wersji 20 

 Microsoft Edge 

6.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik  do 

niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się ID 

postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania 
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w miniPortalu (Uwaga – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, 

który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                    

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania o którym mowa w pkt 6.6.). 

6.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl  

6.9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 6.8. adres e-mail.   

6.10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: 

zamowienia@modliborzyce.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

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

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania 

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

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6.11. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 

o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

 

 

mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZŁOŻENIA OFERTY 

7.1. Oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, 

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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. 

7.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 7.1 SWZ, 

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

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7.3. Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z rozdziałem 6 SWZ. 

7.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

7.6. Ofertę wraz z załącznikami (w tym  oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.8.2.) należy 

złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.4. ppkt 2) SWZ. 

7.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

lub złożony wraz z ofertą, sporządzony w języku obcym, musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7.8. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.8.1. Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z 

wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1 do SWZ.  
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 W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie 

informacje wymagane we wzorze.                  

 Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych 

przepisami art. 128 ust. 1 ustawy, tym samym brak złożenia Formularza 

ofertowego lub złożenie Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich 

wymaganych przez Zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

7.8.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, 

sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznika Nr 2 do SWZ.  

 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 Oświadczenie musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/każdego Wykonawcy 

występującego wspólnie/innego podmiotu. 

7.8.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w 

pkt 7.8.8.,  
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7.8.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.  

7.8.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale 8 ust. 8.5.-8.7. SWZ (jeżeli dotyczy). 

7.8.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. (jeżeli dotyczy). 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia                       

(o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 

organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik                  

Nr 7 do SWZ. 

7.8.7. Wadium – jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

7.8.8. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji              

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

7.9.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi 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 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
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2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

7.10. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: 

   Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazuje się w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Tajny” dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa”,  a następnie wraz                

z plikami stanowiącymi jawną część oferty (oferta wraz z załącznikami nieobjętymi 

tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik zaszyfrować.  

   Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako 

tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 

2 ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę 

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

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

7.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez 

Wykonawcę dokumentów określonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

7.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

7.13. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem.  

7.14. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

          Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed 

złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.  

7.15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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7.16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7.17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

7.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Rozdział 8 

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

8.1.2.nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) 

ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega wykonawca „w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”; 

8.1.3. spełniają warunki udziału w zakresie: 

8.1.3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

 Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

8.1.3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub  zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

8.1.3.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

8.1.3.4. zdolności technicznej lub zawodowej 

8.1.3.4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie: 

- jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy 

lub remontu drogi (dróg) o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 

zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto.  
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8.1.3.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

dysponuje lub będzie dysponował: 

- jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej.  

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone 

w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 20 ze zm.)  

8.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

8.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                   

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
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zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

8.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8.7.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.5. potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.3 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

8.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

8.11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział 9 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy 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: 

9.1.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.8.2. SWZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 8.1.1-8.1.2.  

SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 

9.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 

do SWZ. 

9.1.3. wykaz osób,  skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie załącznikiem 

nr 5 do SIWZ. 

9.2.  Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót 

budowlanych, dostaw lub usług dotyczy robót budowlanych, dostaw lub usług, w których 

wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub 

uczestniczy. 
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9.3. Oświadczenie wskazane w pkt 9.1.1 SWZ składa Wykonawca, każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca. 

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

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

prawidłowość i aktualność. 

9.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.  

9.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

Rozdział 10 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

10.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 - Bank Spółdzielczy 

Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach. W tytule przelewu należy wpisać:  

Wadium - INW.271.1.9.2021. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający 

uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 08.11.2021 r. 

godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.  

10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełnić co najmniej poniższe 

wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP tj.: 
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a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 

lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 

lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie,  

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została 

wybrana. 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium, 

3) powinno być nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz płatne na pierwsze żądanie, 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą, 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania, 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Modliborzyce, 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

10.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 

ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. 

10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danzqgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrugy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmrvgm
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Rozdział 11 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 07.12.2021 r.  

11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust 11.1. Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

11.5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

Rozdział 12 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal  za pośrednictwem ePUAP do dnia 08.11.2021 

r. do godz. 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 r., o godzinie 11:00.   

12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

12.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
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 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY  

13.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację ww. przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zostać podana na 

Formularzu Ofertowym (FO) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Uwaga: Cena ryczałtowa to cena za całość, ustalona na podstawie dokumentacji oraz 

wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. Określona cena ryczałtowa zostanie 

ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom, z 

wyjątkiem zmian dopuszczonych w umowie.  

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany określonego w ofercie Wykonawcy 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

13.2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (wraz z VAT), wynikające z wymaganego przez Zamawiającego zakresu, 

terminu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.3. Cena ofertowa powinna być wyrażona z złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy podać cyfrowo oraz słownie. W przypadku 

rozbieżności w cenie podanej cyfrą i cenie podanej słownie za prawidłową uznaje się 

cenę podaną słownie. 

13.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

13.4. Jeżeli złożono ofertę, 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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. 

Wykonawca składając taką ofertę  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; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojtg4ytm
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

13.5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto (łącznie z   

podatkiem VAT) jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

13.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektowanym postanowieniem umowy 

stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Rozdział 14 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH               

KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

14.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i 

przypisanego im znaczenia (wagi). Dla dokonania oceny ofert, waga w kryteriach oceny 

określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 

punktowi. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

1. Cena oferty (PC ) 60% 

2. Gwarancja (PG) 40% 

 

14.2. Punkty w kryterium „Cena”  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 

punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą 

oceniani według następującego wzoru: 

 
                                najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

 PC=   --------------------------------------------------------- x 60 

      cena badanej oferty 

 

 gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

14.3.  Punkty w kryterium „Gwarancja”  

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu 

wymaganej gwarancji.  
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W niniejszym kryterium punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

Oferty będą oceniane według następującego wzoru:   

PG = ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji 

Długość oferowanej gwarancji Liczba pkt 

Gwarancja minimalna: tj. 36 miesięcy 0 pkt 

Wydłużenie o 12 miesiące 20 pkt 

Wydłużenie o 24 miesięcy 40 pkt 

 

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania 

okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w 

ofercie dłuższego maksymalny punktowany okresu gwarancji spowoduje przyznanie 

wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie 

wpisana gwarancja oferowana). 

14.4. Liczby punktów, których mowa w pkt 14.2. – 14.3. po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

PS = PC + PG  

gdzie:  

PS – suma punktów przyznanych danej ofercie 

PC  – punkty w kryterium Cena 

  PG  – punkty w kryterium Gwarancja  

14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 

14.1 SWZ. 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15.3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

15.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających, że osoba, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osoba pełniące funkcję kierownika robót) 

posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane. 

15.5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w rozdziale 17 SWZ. 

15.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporządzony 

metodą kalkulacji uproszczonej, z podaniem stawki robocizny kosztorysowej, 

wskaźników narzutów, kwoty kosztorysu netto, kwoty podatku VAT oraz kwoty 

kosztorysu brutto. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego 

do oferty. 

 

Rozdział 16 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

16.1. Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik  nr 6 do SWZ. 

16.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

16.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach  umowy. 

Rozdział 17 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 

do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (zgodnie z przepisami 

określonymi w art. 449 – 453 ustawy). 
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17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na  

konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział Modliborzyce                   

Nr konta 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035,  tytułem: „Remont-Odbudowa drogi 

gminnej nr 113569L w miejscowości Wierzchowiska Drugie od km 0+000,00 do km 

0+850,00 uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych  w czerwcu 

2021 roku”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.” Znak postępowania: 

INW.271.1.9.2021 

17.4. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek 

Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 

umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.  

17.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja musi być gwarancją 

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib;  

2) określenie, że zabezpieczenie dotyczy umowy, która ma zostać zawarta w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

3) kwotę gwarancji;  

4) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. do dnia ………”;  



29 

 

5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca:  

a) nie wykonał umowy,  

b) nienależycie wykonał umowę. 

17.6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W 

przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

17.7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 17.5. pkt 5 lit. a i b 

przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia 

kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Rozdział 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY  

PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

 

 

18.1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

dziale IX PZP. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

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

Średnich Przedsiębiorców. 

18.3 Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany. 
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18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

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

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

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

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.5. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej;  

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

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

określony w pkt 1.  

18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

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

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

18.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 wnosi się w terminie 

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

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1. 
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Rozdział 19 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana 

przez Burmistrza Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: 

adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 8715 079; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Remont-

Odbudowa drogi gminnej nr 113569L w miejscowości Wierzchowiska Drugie od km 

0+000,00 do km 0+850,00 uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych  w 

czerwcu 2021 roku”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5. 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; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

../../../../UlaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P0UU25SI/sekretariat@modliborzyce.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania 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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

c) 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;  

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 
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Rozdział 20 

ZAŁACZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 – wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału  

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                  

o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP  

Załącznik nr 4 – wzór Wykazu robót budowlanych 

Załącznik nr 5 – wzór Wykazu osób  

Załącznik nr 6 – wzór Projektowane postanowienia umowy  

Załącznik nr 7 – wzór Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   

                           zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 PZP (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa 

 Załącznik nr 9 – ID postępowania  

  


