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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 2021r. poz. 1129) 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 opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót 
budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z przeprowadzeniem pomiarów związanych z 
modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska.   
Zakres modernizacji zakłada etapowanie i obejmuje wymianę 1252 opraw oraz dobudowę 196 opraw i 
wysięgników w ramach istniejącej infrastruktury oświetleniowej. 
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Zmodernizowany system oświetleniowy ma przynieść oszczędności w zakresie zużycia energii 
elektrycznej oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji z tytułu zmniejszenia zużycia energii. 
 
4.2 W ramach zadania przewiduje się następujące czynności: 

1. Sporządzenie projektu modernizacji uwzględniającej dogęszczenie zgodnie z wymaganiami 
opisanymi poniżej. 

2. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego który Wykonawca zobowiązany jest 
sporządzić w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ. 

3. Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
4. Dokonanie uzgodnień z TAURON Dystrybucja SA.  
5. Demontaż i utylizacja 1252 kpl. istniejących opraw. 
6. Dostawa 1448 kpl. opraw LED wyposażonych w układy zasilania z programowalnym 

autonomicznym trybem redukcji 30% w godzinach 23.00-05.00.  
7. Montaż 1448 kpl. opraw LED wraz z osprzętem elektrycznym. 
8. Dostawa 196 wysięgników wraz z osprzętem mocującym. 
9. Montaż 196 wysięgników.  
10. Wymiana przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe. 
11. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
12. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 

roboczej. 
13. Ujednolicenie oznaczenia i nazewnictwa szaf sterowniczych. 
14. Ujednolicenie oznaczenia słupów z uwzględnieniem własności infrastruktury, w tym oznaczeniem 

numerycznym opraw z określeniem własności majątku. 
15. Zaprojektowanie i zabudowanie optymalnego rozwiązania kompensacji mocy biernej z 

uwzględnieniem zmiennego profilu obciążenia opraw LED. 
16. Synchronizacja zegarów astronomicznych sterujących automatyką. 
17. Przedstawienie wyników analizy fotometrycznej wybranych opraw potwierdzających zgodność z 

normą PN-EN 13201 w wybranych lokalizacjach. 
18. Sporządzenie map elektronicznych z usytuowaniem punktów świetlnych z wraz z ich opisem i 

dołączoną dokumentacją fotograficzną infrastruktury i otoczenia. 
19. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej z przyporządkowaniem do szaf sterowniczych i 

numerów punktów poboru energii zgodnych z ich identyfikacją przez TAURON Dystrybucja SA.  
Uwaga: 
Zamawiający zwraca uwagę iż Wykonawca na podstawie rozdziału 4.2 pkt 13 i 14 ma obowiązek 
uzgodnić i uzyskać zgodę od TAURON Nowe Technologie S.A. 
 
4.3 Zakres rzeczowy zadania: 
W ramach zadania przewidziano wykonanie wymiany opraw  LED wyposażonych w układy zasilania z 
programowalnym autonomicznym trybem redukcji 30% w godzinach 23.00-05.00.,  a w tym: 

1. Demontaż i utylizację opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku w ilości 
1252 kpl. 

2. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku wg poniższego zestawienia: 
Moc oprawy 
LED  [W] 

Ilość 
[kpl] 

22 6 
27 199 
35 107 
41 497 
52 128 
67 62 
76 82 
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80 41 
123 12 
Razem  1134 

 
3. Montaż oświetlenia zewnętrznego  

Wyszczególnienie  Moc oprawy 
LED  [W] 

Ilość 
[kpl] 

na słupie do montażu na trzpieniu słupa 22 4 
na słupie do montażu na trzpieniu słupa 
(parkowe) 

27 12 

na przewieszce do zawieszenia 22 52 
na przewieszce do zawieszenia 31 38 
na wysięgniku montowana za pomocą śruby 28 12 

Razem 118 
 
Ponadto przewidziano montaż  opraw  LED wyposażonych w układy zasilania z programowalnym 
autonomicznym trybem redukcji 30% w godzinach 23.00-05.00, montaż wysięgników rurowych,  montaż 
bezpieczników napowietrznych do opraw oświetleniowych i wymianę przewodów izolowanych. 

1. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 
Moc 
oprawy 
LED  
[W] 

Ilość 
[kpl] 

41 28 
52 56 
67 45 
76 26 
80 27 
123 14 

2. Montaż wysięgników rurowych – szt. 14 
3. Montaż bezpieczników napowietrznych do opraw oświetleniowych – kpl. 196 
4. Wymiana przewodów izolowanych – kpl. 196. 

 
4.4 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać wymaganą dokumentację wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień zgodnie z warunkami dostępu do modernizowanej 
infrastruktury, uzyskanymi z TAURON Nowe Technologie S.A.. 
 
4.5 Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania efektu ekologicznego poprzez rejestrowanie 
zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego obszaru w okresie pierwszych 12 miesięcy od 
podpisania odbioru końcowego. 
 
4.6 Przedmiot Zamówienia powinien być uzgodniony i wykonany zgodnie m.in. z warunkami  
wystawionymi przez Tauron Nowe Technologie nr TNT/NMG/SM/2022-03-23 z dnia 23.03.2022r. które 
są załącznikiem do PFU (załącznik nr 12 do SWZ). 
 
4.7 Całkowita moc wszystkich opraw w Gminie Konopiska wynosi: 148,53 kW. 
 
4.8 Projektowana całkowita moc wszystkich opraw w Gminie Konopiska zakłada: 60,50 kW 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w programie funkcjonalno- użytkowym 
(Załącznik nr 12 do SWZ). 
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UWAGA: 

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, 

2) Moce projektowane są mocami maksymalnymi. Wykonawca może zastosować oprawy                              
o niższej mocy wynikającej z większej skuteczności świetlnej pod warunkiem spełnienia normy                               
i raportów technicznych międzynarodowych organizacji oświetleniowych: 

CEN/TR 13201-1:2016-02 E Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia, 
PN-EN 13201-2:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne, 
PN-EN 13201-3:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, 
PN-EN 13201-4:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia, 
PN-EN 13201-5:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 
3) Projekt zostanie zrealizowany z uwzględnieniem najkorzystniejszego rozwiązania - pod 
względem ekonomicznym.                       
Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

• wszelkie sprawy związane z pracami projektowymi, budową oraz poprawne działanie 
poszczególnych urządzeń 

• spójność pomiędzy podwykonawcami zapewniającą całkowitą kompatybilność sprzętu i 
robót, zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów; 

• kompletność i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemów.  
 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
projekt. Wartość oferty winna obejmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania oświetlenia oraz 
materiały i sprzęt. W tym celu wykonawca składający ofertę obowiązany jest do szczegółowego 
zapoznania się z  przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 
dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może 
stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności, 

4) Zaleca się Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 
oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
cenę.  

6) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji postępowania, a 
więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie 
towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi 
referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, 
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie 
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
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Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty 
stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, 
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

7) Wykonawca, z którym Gmina Konopiska podpisze umowę na wykonanie prac z wymianą 
opraw, przed przystąpieniem do ich realizacji powinien zgłosić się do Biura Obsługi Oświetlenia Gliwice 
(NMG) w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem 
do robót będzie zobowiązany zawrzeć z Biura Obsługi Oświetlenia Gliwice (NMG) „porozumienie o 
współpracy w zakresie wymiany opraw” zgodnie z warunkami wystawionymi przez Tauron Nowe 
Technologie S.A. (załącznik do PFU). W przypadku nie dopełnienia niniejszego obowiązku, nastąpi 
zerwanie umowy z winy Wykonawcy. 

 
Kod CPV:   
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego    
45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe 
71355200-3  - Wykonywanie badań 
71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

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 
pracownika wykonującego roboty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, czyli pracowników 
z uprawnieniami budowlanymi i świadectwem kwalifikacyjnym potwierdzającym możliwość prac 
eksploatacyjnych (E) lub dozoru (D) do pracy pod napięciem .  Wymóg nie dotyczy m.in. 
następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych. 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
 
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. 
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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) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę; 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
d) innych dokumentów; 
-zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami 
ustawy PZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych 
dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z 
winy wykonawcy. 
 
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 
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5.1 Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych. 
 
 

5a. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 
 
5a.1 Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w  postepowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 
 
5a.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. 
 
5a.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. 
 
5a.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. 
 
5a.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. 
 
5a.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. 
 
5a.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 11 miesięcy od 
dnia podpisania umowy w tym: 

1) Dokumentacja projektowa w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy  
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Przez termin realizacji dokumentacji projektowej należy rozumieć datę podpisania protokołu 
odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

2) Roboty budowlane w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy 
Przez termin wykonania robót budowlanych należy rozumieć datę podpisania końcowego 
protokołu przedmiotu zamówienia. 

 
6.2 Wyznaczony termin przez Zamawiającego obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i 
odbiór końcowy - ostateczny. 
 
UWAGA! 
Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. 
 
 

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 pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli 
roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia co 
najmniej jedno zadanie polegające na projektowaniu i budowie, przebudowie lub modernizacji 
oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto. Zrealizowanie 
inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 
W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień 
zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach 
innych niż PLN). 
 

b) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać 
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 
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kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. 

• Osoba proponowana do pełnienia  funkcji – kierownika budowy w specjalności kierownika 
robót w specjalności elektrycznej  

− wymagana liczba osób: 1 osoba 
− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik  

budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia  7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (branża elektryczna) potwierdzonym świadectwem 
klasyfikacyjnym kategorii D. 

− doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień                    
oraz posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań od rozpoczęcia robót do 
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny 
dokument), obejmującego swoim zakresem budowę, przebudowę lub modernizację 
oświetlenia ulicznego 

•  Osoba proponowana do pełnienia  funkcji – Projektant 
− wymagana liczba osób:  1 osoba 
− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta 
winna posiadać wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń 

− doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji co najmniej 1 dokumentacji 
projektowej:  budowę, przebudowę lub modernizację oświetlenia ulicznego na 
stanowisku projektanta architekta. 

 
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 zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy PZP, 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 
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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. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 5 do SWZ 
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 roboty budowlane 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 
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. 

8) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

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. 

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. 

 
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. 
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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) Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 
stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

5) 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. 

6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
7) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa                 

w pkt 1). 
8) 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. 

9) 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 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 
 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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, 
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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. 
 
8.7 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
 
8.8 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 
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dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
 
8.9 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3. 
 
 

9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 , art. 111 ustawy PZP  
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
9.1  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

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 wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 
9.4 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 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 4 do SWZ. 
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10.4 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”. 
 
10.5 Dowód wniesienia wadium - oryginał 
 
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). 
 

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. 
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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. 
 
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 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 robót budowlanych wykonanych stanowi Załącznik 
nr 10 do SWZ 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 
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osobami.- wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 

 
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; 

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 
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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 
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.  

10) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 835) który brzmi:  
„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

1) wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3; 

2) Oświadczenie  wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem 
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3; 

3) Oświadczenie wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3.” 
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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. 
 
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 
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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.  
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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.271.4.2022.  

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. 

11.11 Zamawiający przekazuję link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „ Dla Wykonawców” lub ze strony główniej z zakładki Postępowania. 

Link do postępowania oraz identyfikator postępowania został podany w załączniku nr 8 do 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 Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej 
w okolicznościach, o których mowa w art.. 65 ust. 1 PZP. 

12.2 Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne, o których mowa w art. 66 PZP. 
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12.3 Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego 
modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. 

 
13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

 

13.1 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

1) Jarosław Kielan i Kinga Zygier- 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 
godzinach: pon., śr., czw., 7.00-15.00; wt. 8.00-17.00, pt. 7.00-14.00 – w zakresie procedury 
przetargowej. 

13.2 Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

 
 

14. Termin związania ofertą 
 
14.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.06.2022r. 
(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.  
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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 
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.  
 
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.  
 
15.9 Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  
 
15.10 Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  
 
15.11 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 
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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. 
 
15.12 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. 
 
15.13 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. 
 
15.14 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. 
 
15.15 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
15.16 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 niż 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. 
 
15.17. Wszelkie Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 
załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". 
 
15.18 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożenia ponosi Wykonawca. 
 
15.19 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
 
15.20 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. 
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15.21 Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 
 
 

16. Wymagania dotyczące wadium 
 
16.1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania 
ofert,  wnieść wadium w kwocie: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)  

16.2  Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.06.2022 r.  

16.3  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

16.4 Wadium z podaniem tytułu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska" 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 56 8273 0006 2001 0000 0172 
0004 

16.5  Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

16.6  Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji 
lub poręczeniu musi być GMINA KONOPISKA.  

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c. kwotę gwarancji/poręczenia, 

d. termin ważności gwarancji/poręczenia, 

e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

16.7  W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

16.8  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

 
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 01.06.2022 roku, do 
godz. 10:00  
 
17.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
17.4 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
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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. 
 
17.7  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;  

3) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ- oryginał  
4) 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. 
5) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - 

według załącznika nr 3 do SWZ- oryginał. 
6) Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

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

7) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt 7.4 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) Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 -  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia – załącznik nr 9 do SWZ (oryginał) 

9) Dowód wniesienia wadium 
 

18. Termin otwarcia ofert 
 
18.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2022r. 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.  
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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.  
 
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 Obowiązujące wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym i 
nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
 
19.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  i 
obowiązywać będzie przez cały okres związania z ofertą. 
 
19.5 Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz powszechnie 
obowiązujących cenników i cen rynkowych z szczególnym uwzględnieniem zakresu przedmiotu 
zamówienia. 
 
19.6 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.  
 
19.7 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. 
 
19.8 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. 
 
 



 

str. 29 
 
 

 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący 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 
 

Okres gwarancji i rękojmi (C2) 20% 40 punktów 
 

3 Doświadczenie zawodowe Projektanta 
(C3) 

10% 10 punktów 
 

4 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
Kierownika Budowy w specjalności 

elektrycznej (C4) 

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. Maksymalną ilość punktów 
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani                            
wg następującego wzoru: 

 
Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

C1 = ---------------------------------------------------------------- x 60 punktów 
Cena badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

 
2)   Okres gwarancji i rękojmi(C2) – waga 20% 

a)  W powyższym kryterium oceniany będzie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punkty. Maksymalną ilość 
punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (w 
miesiącach), pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 

 
                      Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty 

C2 = ------------------------------------------------------------------------------ x 20 punktów 
Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych 
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b)  Najkrótszy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 120 miesięcy. Oferta 
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 120 miesięcy, zostanie odrzucona. 
 
c)  Najdłuższy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 144 miesięcy. W przypadku 
podania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 144 miesięcy do wzoru zostanie 
podstawiony okres 144 miesięcy.  

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 12 lat nie będzie dodatkowo punktowany. 
 
3) Doświadczenie zawodowe Projektanta wyznaczonego do realizacji zamówienia (C3)- waga 10% 
 

Oferta za to kryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do 
SWZ 

Funkcja Doświadczenie Ilość punktów 

Projektant 2 zadania 10 

1 zadanie 6 

0 zadań 0 

Maksymalna  ilość punktów w kryterium             10 

 

Powyższe  zgodne z propozycją w formularzu ofertowym – projektant musi mieć wykształcenie 
wyższe. 

Oceny będą dokonywane wg następującej punktacji: 

1) Doświadczenie Projektanta: ocena będzie dokonywana w skali punktowej  0, 6, 10 pkt. 

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób :  

Wykonawca wskaże do pełnienia funkcji Projektanta osobę posiadającą doświadczenie 
zawodowe przy wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowie, przebudowie, 
modernizacji oświetlenia ulicznego. 

- za 2 zadania jw.   - 10 pkt. 

- za 1 zadanie jw.   -  6 pkt. 

- za 0 zadań jw.      -  0 pkt. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Uwaga: 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat w kryterium oceny „Doświadczenie zawodowe Projektanta, na karcie ocen zawartej w 
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Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje osobę 
nie posiadającą wykształcenia wyższego oraz doświadczenia, za które przyznawane są punkty.  
 
4) Kwalifikacje i do świadczenie zawodowe Kierownika Budowy w specjalności elektrycznej 
wyznaczonego do realizacji zamówienia (C4)- waga 10% 
 

Oferta za to kryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do 
SIWZ 

 

 

 

 

Oceny będą dokonywane wg następującej punktacji: 

1) Wykształcenie: wyższe – 5 pkt, średnie techniczne – 0 pkt. 

2) Doświadczenie Kierownika Budowy w specjalności elektrycznej ocena będzie dokonywana w 
skali punktowej  0, 3, 5 pkt. 

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób :  

Oceną będzie ilość punktów uzyskana za roboty budowlane zakończone w okresie ostatnich 5 
lat, w których wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy w specjalności 
elektrycznej przy wykonaniu robót dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji lub 
remontu oświetlenia ulicznego. 

- za 2 zadania jw.   - 5 pkt. 

- za 1 zadanie jw.   -  3 pkt. 

- za 0 zadań jw.       -  0 pkt. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Uwaga: 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat w kryterium oceny „Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy w 
specjalności elektrycznej” na karcie ocen zawartej w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje osobę nie posiadającą wykształcenia wyższego oraz 
doświadczenia, za które przyznawane są punkty.  
 
 

Funkcja  Wykształcenie Doświadczenie  

Kierownik Budowy 

elektrycznej  

Wyższe 

Średnie techniczne 

5 pkt. 

0   pkt. 

2 zadania 

1 zadanie 

  0 zadań 

5 pkt. 

3 pkt. 

0 pkt. 

Łączna ilość punktów                                       10 pkt. 
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20.2 Łączna ilość punktów (C) otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów (C1+C2+C3+C4) 
przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów. 
C=C1+C2+C3+C4 
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. 
 
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.  
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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 wraz z oświadczeniem Wykonawcy. 

 
 
 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
22.1 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej                 
w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed podpisaniem umowy. 
 
22.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  
 
22.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                   

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.    
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 
przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli 
zabezpieczenia wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 
22.4 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane., 

2) Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
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22.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp. 
 
22.6 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu: 
-  w oryginale w postaci papierowej albo  
-  przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, w postaci 
elektronicznej na adres: przetargi@konopiska.pl 
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez 
warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub 
usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 
wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 453 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

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 
 
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 
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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; 

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; 
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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 wynikaj ące 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 SIWZ.   
 

26. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 
26.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
26.2 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny charakter robót 
budowlanych. Podział zamówienia na części wymagałby skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne czynności w ramach zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić 
właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikających z 
udzielonej gwarancji - brak uzasadnienia dla podziału zamówienia na części. Zamówienie stanowi spójną 
technicznie i technologicznie całość, objęte jest jedną dokumentacją projektową. 
 

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 
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 
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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; 

 
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 
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zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121; 
 
38.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 
 
38.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę ani przez 
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 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 na podstawie art. 125 ust. 1 
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 Identyfikator postępowania 
9.  Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 
10. Załącznik nr 10 Wykaz robót budowlanych wykonanych 
11. Załącznik nr 11 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia 
12. Załącznik nr 12 Program funkcjonalno-użytkowy 
13. Załącznik nr 13 Wzór harmonogramu 
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