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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 

 

Gmina Konopiska 

42-274 Konopiska  

ul. Lipowa 5 

powiat częstochowski, woj. śląskie 

tel. 34/3282057 , fax. 34/3282035 

e-mail : przetargi@konopiska.pl 

www.bip.konopiska.akcessnet.net 

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

Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy - /09b06gcsrj/skrytka 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek – od 7:00 do 15:00, wtorek- od 8:00 do 17:00, 

piątek – od 7:00 do 14:00 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

2.1 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego:    

www.bip.konopiska.akcessnet.net -  zakładka „Zamówienia publiczne' „Ogłoszenia przetargów". 

2.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. 

2.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@konopiska.pl 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia  

 
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

3.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

 

3.3 W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zimowym dróg gminnych, placów i 

parkingów gminnych wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ oraz innych dróg według potrzeb 

Zamawiającego na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022.  

 

 

http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4.2 Zakres prac obejmuje w szczególności: 

a) utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i parkingów poprzez odpłużenie lub uszorstnienie powierzchni 

jezdni dróg gminnych, parkingów polegające na posypywaniu ich  mieszanką piaskowo-solną o 

zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy) lub odpłużenie z jednoczesnym uszorstnieniem dróg i 

parkingów gminnych polegające na odśnieżeniu nawierzchni drogi gminnej jednocześnie sypiąc na 

odśnieżoną nawierzchnie  mieszankę piaskowo-solną o zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy), 

c) zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypanie  mieszanką piaskowo-solną o zawartości soli 25% 

lub środkami dopuszczonymi do stosowania w tym zakresie, 

d) wywożenie śniegu i lodu – w miarę zaistniałych potrzeb 

Łączna długość dróg gminnych do zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 wynosi ok. 67,91 km. 

 

4.3 Wymagania Zamawiającego: 

1. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, placów, 

parkingów („akcja zima”) obejmuje: 

1) pełnienie stałych dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjne wyjazdy sprzętu mające na celu 

utrzymania przejezdności dróg przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości oraz patrolowanie 

dróg w czasie prowadzenia „akcji zima”, 

2) dyżurowanie przy telefonie przez cały czas realizacji umowy, 

3) usuwanie śniegu z nawierzchni dróg, placów, parkingów oraz zwalczanie śliskości poprzez 

posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi wraz z dojazdem sprzętu na miejsce 

pracy, 

4) przekazywanie Zamawiającemu cotygodniowych wydruków z GPS-w każdy poniedziałek do 

godz. 15:00, fax-em lub mailem, 

5) pokrywanie wszelkich kosztów dodatkowych jak: koszty zakupu materiału, transportu i 

składowania materiałów uszarstniających, 

6) bieżące informowanie Zamawiającego o prowadzonych działaniach związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych, 

7) przy bardzo dużych opadach śniegu wywożenie śniegu , 

8) rozpoczęcie „akcji zima”  w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych  najpóźniej 

w ciągu godziny poprzez podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach gminnych, 

placach, parkingach, 

9) rozpoczęcie „akcji zima”  najpóźniej w ciągu godziny po każdorazowym otrzymaniu polecenia 

telefonicznego od Zamawiającego bądź Policji, Sołtysów, 

10) w przypadku opadów ciągłych odśnieżenie parkingów przy budynku Urzędu Gminy w 

Konopiskach do godz. 6:00 w dni robocze, 

11) rozpoczęcie „akcji zima”  musi nastąpić niezwłocznie w przypadku wystąpienia ciągłych opadów, 

zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających powstaniu zatorów drogowych, 

12) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 6 

godzin od zaprzestania opadów. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dysponować do realizacji umowy następującym sprzętem: 

1) samochody specjalne pługo-piaskarki wyposażone w GPS, posiadające polisę OC – 4 szt. z 

podziałem na poszczególne miejscowości: 

a) samochód nr 1- Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Kopalnia, 

b) samochód nr 2- Jamki, Kowale, Leśniaki, Korzonek, 

c) samochód nr 3- Konopiska, Wygoda, Kijas, 

d) samochód nr 4- Hutki, Rększowice, Łaziec, Wąsosz. 

Uwaga: Samochody powinny wyjeżdżać równocześnie.  
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2) ciągnik kołowy o mocy powyżej 80 kM wyposażony w lemieszowy czołowy pług śnieżny - 1 szt., 

3) równiarka - 1 szt., 

4) pojazdy mechaniczne do załadunku śniegu (ładowarka) - 1 szt. 

3. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu, robocizny i materiałów 

uszarstniających, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg całodobowo we wszystkie dni 

tygodnia. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności w stosunku do 

Zamawiającego. 

5. Realizacja usługi winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą 

jakością i właściwą organizacją. 

6. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów, skrzyżowań, rozjazdów, wysepek przystankowych 

ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak 

śliskość zimowa, gołoledź oraz opady śniegu. 

7. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przez Wykonawcę systemem patrolowo interwencyjnym. 

Prace przy odśnieżaniu tych dróg będą rozpoczynane nie później niż w ciągu jednej godziny od 

wystąpienia opadów. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się następująco: 

1) jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości oraz posypana mieszanką piaskowo-solną o 

zawartości soli 25% w miejscach szczególnie niebezpiecznych (całe odcinki 

dróg,  skrzyżowania,  zakręty, przystanki autobusowe), oraz po wskazaniu przez Zamawiającego 

bądź po konsultacjach z Zamawiającym posypanie całych powierzchni (placów, parkingów), 

2) odśnieżone na całej szerokości i długości (placów, parkingów). 

8. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały uszarstaniające do zimowego utrzymania dróg  t.j. 

mieszanki piaskowo-solnej o zawartości soli 25% spełniającej wymogi Specyfikacji Technicznej 

stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

nr 46 z dnia 25 .10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach  publicznych 

(Dz.U.MTiG Nr 10, poz. 20). 

Zaleca się wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia 

 

Kod CPV:   

 

1. 90620000-9  Usługi odśnieżania 

2. 90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń 

 

 

4a. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

 

4a.1 Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ); tj. osób wykonujących prace w zakresie czynności 

w pełnym wymiarze czasu pracy, które będą wykonywały prace związane z zimowym utrzymaniem 

dróg tj. :  

 

1) usuwanie śniegu z dróg , chodników, 
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2) usuwanie śliskości zimowej, 

3) obsługę informacyjną dla Zamawiającego 

4) odśnieżanie - usuwanie śniegu z elementów drogi: jezdni, poboczy, chodników  

parkingów, zatok autobusowych itp., 

5) wywóz śniegu z chodników, parkingów itp. 

 

 

4a.2 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników 

przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę ze wskazaniem 

wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego pracownika - według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników 

przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę (załącznik nr 7 do SIWZ) 

wraz z kopią umowy o podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywanych 

czynności przez te osoby. 

 

4a.3 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 wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                     

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4a.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę                     

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                             

(tj. w szczególności
 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                        

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę                     

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                    

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4a.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SWZ- Projekt umowy). 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności.  

 

4a.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

5.1 Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w  postepowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

 

5.2 Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

 

5.3 Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

5.4 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 

podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

5.5 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień ich złożenia. 
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5.6 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

5.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

 

6.1  Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia  została zrealizowana w terminie 8 miesięcy od 

dnia podpisania umowy . 

 

6.2 Wyznaczony termin przez Zamawiającego obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniania warunki, o których mowa 

w art. 112 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego 

zgodnie z opisem zamieszonym w rozdziale 7 SWZ. 

 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

1) zdolności do występowania  w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.  

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

wynika to  z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty, przynajmniej jedno zadanie dotyczące 

zimowego utrzymania dróg publicznych, placów itp. o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 

zł. brutto. 

 

b) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy muszą udokumentować na 

etapie składania oferty posiadanie lub dysponowanie następującą ilością sprzętu 

podstawowego: 

1) samochody specjalne pługo-piaskarki wyposażone w GPS, posiadające poliscę OC – 4 szt. 

z podziałem na poszczególne miejscowości: 

a) samochód nr 1- Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Kopalnia, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
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b) samochód nr 2- Jamki, Kowale, Leśniaki, Korzonek, 

c) samochód nr 3- Konopiska, Wygoda, Kijas, 

d) samochód nr 4- Hutki, Rększowice, Łaziec, Wąsosz. 

 

2) ciągnik kołowy o mocy powyżej 80 kM wyposażony w lemieszowy czołowy pług śnieżny 

- 1 szt., 

3) równiarka - 1 szt., 

4) pojazdy mechaniczne do załadunku śniegu (ładowarka) - 1 szt. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków 

wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie. 

 

7.3 Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów 

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

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej                             

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących                            

go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, składając wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio 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.  

3) Zobowiązanie powinno zawierać informację wynikające z art. 118 ust.4 PZP t.j.: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

4) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                      

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługę lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunki udziału w postepowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu 
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zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby 

powinny być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których 

mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy PZP. 

 

7.4 Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego 

spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak Wykonawcy występujący 

samodzielnie t.j. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie brał pod uwagę ich łączny potencjał 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, oraz w przypadkach o 

których mowa w SWZ. 

4) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), o którym 

mowa w pkt 1)., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa                 

w pkt 1). 

7) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1)., została wybrana, Zamawiający będzie 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

8) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

7.5 Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już 

znani. 

3) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – 

Projekt umowy 

 

 

8. Podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 108 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 

 

8.1  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, 
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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 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

 

8.2  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; 

 

8.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 

8.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 

8.5 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; 

 

8.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

 

9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 oraz art. 111 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

9.1  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

9.2 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; 

9.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

9.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

9.5 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 

9.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                              

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

10.1 Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, uzupełniony                                      

i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy – oryginał. 

 

10.2 Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza 

oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1, wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ 

 

10.3 Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy o obowiązku podatkowym u Zamawiającego - 

według załącznika nr 3 do SWZ. 

 

10.4 Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 4 do SWZ. 

 

10.5 Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania                   

w imieniu Wykonawcy składającego ofertę – oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona „za 

zgodność z oryginałem”. 

 

10.6 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt 7.3 rozdziału 7 niniejszej SWZ, o ile 

Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (oryginał). 
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10.7 Zgodnie z art. 126 ust. 2  ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania,  

w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub niezwłocznie po ich 

złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

10.8 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

10.9 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

10.10 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu.. 

 

10.11 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

10.12 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

 

10.13 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji. 

10.14 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
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10.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć  przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego lub Wykonawcę.  

 

10.16 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 

nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK). 

 

 

10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę, na wezwanie 

Zamawiającego 

Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

 

10a.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                            

w postępowaniu: 

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

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

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), 

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne potencjał). 

 

 

10a.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 

4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
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2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

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

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie 

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji;  

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

7) Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

8) Oświadczenie Wykonawcy o braku zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 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 

9) Oświadczenia Wykonawcy  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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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.  

 

10a.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt 10a.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10a.2 ppkt. 1); 

 2) pkt 10a.2 – zaświadczenia, o którym mowa w 10a.2 ppkt 3), zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 10a.2 ppkt 4), lub odpisu albo 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w 10a.2 ppkt 6) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

10a.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 10a.2 ppkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9a.2 ppkt 3, 4 i 5, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

10a.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

10a.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem zapisu pkt 

10a.3 

 

10a.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

10a.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 10a.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 10a.3. 
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10a.8 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

10a.9 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 112 ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 10a.2. 

 

10a.10 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 10a.2, 

dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych             

w art. 112 ustawy. 

 

10a.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 10a.1, 10a.2, 10a.3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

10a.12 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                

w pkt 10a.1, 10a.2, 10a.3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń              

lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, Zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, korzysta                              

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

10a.13 Oświadczenia, w tym wykazy, o których mowa w SWZ, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 

22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

 

10a.14 Dokumenty, o których mowa w SWZ, inne niż oświadczenia i wykazy, o których mowa                  

w pkt 10a.13, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

10a.15 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

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

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być dokonane w formie pisemnej. 

 

10a.16 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

 

10a.17 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w SWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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10a.18 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez 

Wykonawcę. 

 

10a.19 W przypadku, o którym mowa w pkt 10a.10, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 

 

10a.20 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności,                    

o których mowa w art. 112 ust. 1, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty tego Wykonawcy                         

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346). 

 

10a.21 Zgodnie z zapisami §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) Zamawiający korzysta z posiadanych dokumentów                       

i/lub pobiera je samodzielnie ze wskazanych przez Wykonawcę ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, w przypadku gdy Wykonawca wskaże powyższe w druku formularza ofertowego                            

lub w odpowiedzi na wystosowane wezwanie do złożenia dokumentów przed udzieleniem zamówienia 

(zgodnie z pkt 10a.10 i 10a.11 niniejszego Rozdziału). 

 

10a.22 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, do oświadczeń i dokumentów zastosowanie mają 

przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                         

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2414). 

 

 

 

11. 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 

 

11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@konopiska.pl 

11.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

11.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod 

adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.  

11.4 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się 

korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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11.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

11.6 Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

wyznaczonego terminu.  

11.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem referencyjnym sprawy GK.271.3.2021.  

11.8 Zamawiający może również komunikować się  z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: przetargi@konopiska.pl (nie dotyczy składania ofert) 

11.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

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

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń 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 poz. 2452) oraz 

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

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

wykonawcy (dz. U. z 2020 poz. 2415). 

11.10 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69; 

 

12.1 Nie dotyczy 

 

13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

 

13.1 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

1) Kinga Zygier i Jarosław Kielan - Referat Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy Konopiska,                

ul. Lipowa 5, pokój nr 3, tel. (34) 328-20-57 wew. 29, w godzinach: pon., śr., czw., 7.00-15.00; 

wt. 8.00-17.00, pt. 7.00-14.00 – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

2) Patrycja Michalczyk - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Konopiska, ul. Lipowa 5, tel. (34) 328-20-57 wew. 52, e-mail: przetargi@konopiska.pl, w 

mailto:przetargi@konopiska.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damrzge
mailto:przetargi@konopiska.pl
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godzinach: pon., śr., czw., 7.00-15.00; wt. 8.00-17.00, pt. 7.00-14.00 – w zakresie procedury 

przetargowej. 

 

14. Termin związania ofertą 

 

14.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.10.2021r. 

(30dni). 

 

14.2 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany okres, jednakże 

nie dłużej niż 30 dni. 

 

14.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

15.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.jpg, .doc, .odt, bmp i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

 

15.2 Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 

.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla 

systemu Linux i MACOS.  

 

15.3 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

 

15.4 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

 

15.5 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez 

nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

 

15.6 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

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

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa 

bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 
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przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

 

15.7 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 

15.8 Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 

Ofertowym.  

 

15.9  Do oferty należy dołączyć:  

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

2) 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;  

4) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - 

według załącznika nr 3 do SWZ- oryginał. 

5) Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 4 do SWZ. 

6) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza 

oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1, wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

7) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt 7.3 rozdziału 7 niniejszej SWZ, o ile 

Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (oryginał). 

8) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ- oryginał. 

9) Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania lub dysponowania sprzętem o którym mowa w 

rozdziale 7 pkt 7.2  ppkt 4b  SIWZ 

8) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w 

imieniu Wykonawcy składającego ofertę – oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona „za 

zgodność z oryginałem”; 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których 

mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również 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.  

 

15.10 Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

 

15.11 Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  
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15.12 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. 

 

15.13 Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze luo innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

15.14 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

sporządza w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

15.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

 

15.16 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

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

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później nż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

15.18. Wszelkie Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawv o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jaho tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone na Platformie w osobnym plihu wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicję przedsiębiorstwa". 

 

15.19 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożenia ponosi Wykonawca. 

 

15.20 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

 

15.21 W każdym momencie przed upływem składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub 

wycofać ofertę. Wykonawca przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może wprowadzić 

zmianę do treści złożonej oferty lub ją wycofać. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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15.22 Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 

16. Wymagania dotyczące wadium 

 

16.1 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia oferty wadium. 

 

 

17. Sposób oraz termin składania ofert 

 

17.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

 

17.2  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.09.2021 roku, do 

godz. 10:00  

 

17.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

17.4 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

17.5 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

 

17.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

 

18. Termin otwarcia ofert 

 

18.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2021r. o godz. 10:15. 

 

18.2 Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

18.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

18.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

18.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

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

usunięciu awarii.  
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18.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

19. Opis sposobu obliczania ceny 

 

19.1 Oferowana cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu 

oferty - Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług 

VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 

19.2 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą 

omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.  

 

19.3 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  i 

obowiązywać będzie przez cały okres związania z ofertą. 

 

19.4 Formularz ofertowy musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje. 

 

19.5 Wszystkie ewentualne upusty lub rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenie oferty. 

 

19.6 Wszelkie koszty dojazdów sprzętu na miejsce realizacji zadania należy wliczyć w cenę oferty. 

 

19.7 Rozliczenie za Wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN. 

 

19.8 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

19.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

19.20 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,                              

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

20.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi 

punktowe: 

 

Lp. Kryterium 

 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

 

1 Cena oferty brutto w PLN (C1) 60% 60 punktów 

 

2 

 

Skrócenie czasu rozpoczęcia pracy 

sprzętu   (C2) 

30% 30 punktów 

 

3 Termin płatności faktury (C3) 10% 10 punktów 

 Łącznie 100% 100 punktów 

 

 

1) Oferowana cena brutto (C1) – waga 60% 

a) W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonawca w tym 

kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 

Nr Opis kryterium oceny: Kryterium Waga 

1 Jednokrotne odpłużenie jednego kilometra drogi o szerokości 5m 

t.j. (5000m
2
) 

 

 

Cena  20 % 

 2  Jednokrotne uszorstnienie jednego kilometra drogi o szerokości 

5m t.j. (5000m
2
) 

 (polegające na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną o 

zawartości soli 25%) 

Cena 10 % 

3 Jednokrotne odpłużanie z jednoczesnym  uszorstnieniem jednego 

kilometra  drogi  o szerokości 5m t.j. (5000m
2
) 

(polegające na odśnieżaniu i jednoczesnym posypywaniu  

mieszanką piaskowo-solną o zawartości soli 25%) 

 

Cena 30 % 

 

b) Sposób oceny ofert. 

 

 Porównane będą zaoferowane przez poszczególnych Wykonawców odpowiednie ceny 

jednostkowe. 

 Wybrana będzie oferta najkorzystniejsza, przez co należy rozumieć ofertę o najkorzystniejszej 

ilości punktów wyliczonych według poniższych zasad. 
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 Sposób punktacji (przy założeniu, że 1% z w/w współczynników odpowiada 1 punktowi), jaki 

Zamawiający będzie stosował przy ocenie ofert: 

C1 = P1+P2+P3  

C1 – suma punktów dla oferty 

P1÷P3 - ilość punktów wyliczona dla poszczególnych cen jednostkowych według wzoru:  

Px = Cn/Cb x W  

gdzie: 

Px – ilość punktów dla poszczególnych ofert. 

Cn – najniższa oferowana cena jednostkowa danej pozycji wśród wszystkich złożonych ważnych ofert.  

Cb – oferowana cena jednostkowa danej pozycji zaoferowana w badanej ofercie.  

W – znaczenie w % (zgodnie z powyższą tabelą wag.) 

 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku 

 

a) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

 

2)   Kryterium „Skrócenie czasu rozpoczęcia pracy sprzętu” (C2)- waga 30%: 

a) Kryterium „Skrócenie czasu rozpoczęcia pracy sprzętu” będzie rozpatrywany na podstawie 

zadeklarowanej ilości minut, jakie Wykonawca poda w punkcie 2 Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

Uwaga: czas krótszy niż wymagany przez Zamawiający oznacza wyjazd pojazdu  z pełnym ładunkiem 

piasku i soli z bazy i rozpoczęcie pracy na utrzymywanej drodze w czasie do 30 albo 45 minut od 

wezwania przez Inspektora lub po ustaniu opadów śniegu bądź po uzyskaniu informacji o wystąpieniu 

śliskości. 

  

b) Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę czasu rozpoczęcia pracy 

w następujący sposób: 

 

 0 pkt za zadeklarowanie czasu rozpoczęcia pracy sprzętu do 1 godz. od wezwania przez 

Inspektora lub po ustaniu opadów śniegu bądź po uzyskaniu informacji o wystąpieniu 

śliskości, 

 15 pkt za zadeklarowanie czasu rozpoczęcia pracy sprzętu do 45 minut od wezwania przez 

Inspektora lub po ustaniu opadów śniegu bądź po uzyskaniu informacji o wystąpieniu 

śliskości, 

 30 pkt za zadeklarowanie czasu rozpoczęcia pracy sprzętu do 30 minut od wezwania przez 

Inspektora lub po ustaniu opadów śniegu bądź po uzyskaniu informacji o wystąpieniu 

śliskości. 

c) W przypadku błędnego wypełnienia oferty tj. braku wskazania czasu rozpoczęcia pracy sprzętu bądź 

wskazania innego czasu niż z zakresu podanego powyżej oferta otrzyma 0 pkt. a czas rozpoczęcia pracy 

sprzętu zostanie przyjęty do 1 godziny. 

d) Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana w kryterium "Czas rozpoczęcia pracy 

sprzętu”: 30 punktów. 

 

3) Kryterium „Termin płatności faktury” (C3)- waga 10%: 

 

a) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin płatności faktury Zamawiający zastosuje 

następująca metodę punktacji:  
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Lp. Termin płatności faktury Liczba punktów  

1. 14 dni 0 pkt. 

2. od 15 do 20 dni 2 pkt. 

3. od 21 do 25 dni 5 pkt.  

4. od 26 do 29 dni 7 pkt.  

5. 30 dni 10 pkt. 

 

 

b) Najkrótszy możliwy  termin płatności faktury wymagany przez Zamawiającego to 14 dni. 

Najdłuższy możliwy termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert  to  30 dni.  

 

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie 

przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury krótszy niż 14 dni lub nie wpisze żadnego 

terminu, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 14 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z 

Wykonawcą. 

 

d) Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywane  na podstawie zadeklarowanego terminu, 

jaki Wykonawca poda w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

20.2 Łączna ilość punktów (C) otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów (C1+C2+C3) 

przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów. 

C=C1+C2+C3 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 

 

20.3 Obliczenia dokonane są do dwóch miejsc po przecinku . 

 

20.4 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

 

 

21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

21.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

21.2 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. 
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21.3 Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 21.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

 

21.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

21.5 Wykonawca, o którym mowa w ust. 21.2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

 

21.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

21.6 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.  

 

 

21.7 Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem 

umowy: 

1) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 

2) umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego 

dokumentu do oferty), 

3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

22.1 Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 

23.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 

specyfikacji warunków zamówienia. 

 

23.2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr  6 do SWZ. 

  

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 
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24.1 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. 

 

24.2 Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

był obowiązany na podstawie ustawy. 

 

24.3 Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

 

24.4 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. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

 

24.5 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej" PZP oraz poniższych rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów 

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

 

 

25. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 

 

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

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

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

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

Zamawiający informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, 

ul. Lipowa 5; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)- iod@konopiska.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                     

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 
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6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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; 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: 

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

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

c) 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; 

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

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

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. 

 

25.2 Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 

oświadczenie- Załącznik nr 4 do SWZ.   

 

 

 

26. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

26.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

26a. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

 

26a.1 Nie dotyczy 

 
27. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 

 

27.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

28. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

 

28.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

29.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmjygi
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zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

 

29.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 214 ust. 1 

pkt 7 ustawy PZP. 

 

30. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli 

zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu tych dokumentów 

 

30.1 Zamawiający nie wprowadza obowiązku dokonania wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego. 

 

31. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

31.1 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

32.  Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje 

odwróconą kolejność oceny 

 

32.1 Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny. 

 

 

 

 

33. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje 

aukcję elektroniczną. 

 

33.1 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

34. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot 

 

34.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

35. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

 

35.1 Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy 

opisanego w rozdziale 4a Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 

36. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania; 
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str. 31 

 
 

36.1 Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2.  

 

37. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

 

37.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94. 
 

38. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121; 

 

38.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

 

39. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

 

39.1 Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

 

40. Postanowienia końcowe 

 

40.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie 

prawo zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym . 

 

 

 

41 Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy 125 

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o obowiązku podatkowym u Zamawiającego  

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie 

wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO 

5.  Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 

6.  Załącznik nr 6 Projekt umowy 

7.   Załącznik nr 7 Wzór wykazu pracowników przeznaczonych do realizacji zadania 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę   

8.  Załącznik nr 8 Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania 

9.  Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna piasku i soli drogowej 
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