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ROZDZIAŁ 1 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający:  

Gmina Cieszanów zwana dalej „Zamawiającym” 

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,  

NIP: 793-15-03-557, 

nr telefonu (16) 631-10-76,  

 Poczta elektroniczna [e-mail]: sekretariat@cieszanow.pl 

 Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://cieszanow.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane  

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: 

http://www.przetargi.cieszanow.eu  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /umigcieszanow/SkrytkaESP znajdująca się na 

platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00,  

wtorek: godz. 7.30 – 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

ROZDZIAŁ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129  

ze zm.). 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

2. Wymagania określone w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o 

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

 

3. Wymagania dotyczące opcji 

Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji. 

 

 

 

http://www.przetargi.cieszanow.eu/
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4. Oferty wariantowe 

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

92 ustawy Pzp. 

5. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 

w art. 93 ustawy Pzp. 

6. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

308 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy (udzielanych 

na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp). 

8. Rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.  

W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje 

podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w stosownych przypadkach dokona ich 

przeliczenia na PLN na podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A) 

z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Umowa Ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 

ustawy Pzp 

12. Wizja lokalna 
 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 
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ROZDZIAŁ 3 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 

1. Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 

w roku 2022” 

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 12 części  oraz informuje, że ofertę można składać  

w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

a) część 1 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Dachnów”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 2785, 2858 położonych w Dachnowie. 

Zakres robót:  

 - 291 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 20 cm  

i szerokości 3,00 m z kruszywa odpadowego o frakcji 0-63 mm  w uprzednio 

przygotowanym korycie. 

- 53 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 15 cm  

i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

b) część 2 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Gorajec”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 396/5 położonej w Gorajcu. 

Zakres robót:  

45,5 mb wykonania w-wy ścieralnej o grubości 5 cm  z betonu asfaltowego AC11S  i 

szerokości 3,00 m ułożonej na uprzednio przygotowanym podłożu z kruszywa 

kamiennego. 
 

c) część 3 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Folwarki”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 231 położonej w Folwarkach. 

Zakres robót:  

74,5 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

d) część 4 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Kowalówka”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 919/3 położonej w Kowalówce. 

Zakres robót:  

82  mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 
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e) część 5 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Kowalówka w miejscowości 

Doliny”, obejmująca remont drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 300 położonej w 

obrębie Kowalówka. 

Zakres robót:  

27,3 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

f) część 6 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Niemstów”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 780 położonej w Niemstowie. 

Zakres robót:  

146,7 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

g) część 7 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Nowe Sioło – ul. Pałacowa 

(Osiedle)”, obejmująca remont drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 125/14 

położonej w Nowym Siole. 

Zakres robót:  

21,2 mb wykonania w-wy ścieralnej o grubości 5 cm  z betonu asfaltowego AC11S  i 

szerokości 3,50 m ułożonej na uprzednio przygotowanym podłożu z kruszywa 

kamiennego ograniczonego obrzeżem betonowym 6x20 cm. 

h) część 8 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Nowe Sioło”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1279 położonej w Nowym Siole. 

Zakres robót:  

66,35 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

i) część 9 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Nowy Lubliniec”, obejmująca 

remont drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 762 położonej w Nowym Lublińcu. 

Zakres robót:  

- 25 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 20 cm i 

szerokości 3,00 m z kruszywa odpadowego o frakcji 0-63 mm  w uprzednio 

przygotowanym korycie. 

- 87 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 15 cm  

i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

j) część 10 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Stary Lubliniec”, obejmująca 

remont drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 451 położonej w Starym Lublińcu. 

Zakres robót:  

80,8 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości  

15 cm i szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm   

w uprzednio przygotowanym korycie. 

k) część 11 zamówienia – „Remont drogi w Sołectwie Żuków”, obejmująca remont 

drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 747/4, 640, 669, 686 położonych w Żukowie. 

Zakres robót:  
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83,9 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 15 cm i 

szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm w uprzednio 

przygotowanym korycie. 

l) część 12 zamówienia – „Remont drogi w na terenie miasta Cieszanów”, obejmująca 

remont drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 4131 położonej w Cieszanowie. 

Zakres robót:  

55,3 mb utwardzenia drogi gruntowej poprzez wykonanie w-wy o grubości 15 cm i 

szerokości 3,00 m z mieszanki kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5  mm w uprzednio 

przygotowanym korycie. 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Kod główny CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

Kody dodatkowe: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie 

realizacji i odbioru określają: 

- Przedmiar robót, 

- Projekt umowy – załączniki nr 3.1 - 3.12 do SWZ. 

UWAGA! 

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie 

umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 

ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze 

robót pewnych robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ich wykonania w cenie umownej.  

 

5. Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki 

gwarancji opisuje Projekt umowy (załącznik do SWZ). Długość okresu gwarancji - stanowi 

również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 12 

miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam 

określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji 

wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie 

udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić 

w wynagrodzeniu.  
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6. Ubezpieczenie 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. 

 

7. Rozwiązania równoważne 

Zamawiający podkreśla iż, podane nazwy własne w Opisie przedmiotu zamówienia  

i przedmiotowych robót są nazwami przykładowymi i służą wyłącznie określeniu 

standardu projektowanych parametrów materiałów. Zamawiający dopuszcza użycie 

materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, lecz 

paramenty użytego materiału nie mogą być niższe od parametrów podanych jako przykład. 

Ofertą równoważną jest materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane 

w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym lub przedmiarach robót. Wykonawca 

musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania materiałów równoważnych 

uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi  

w dokumentacji projektowej.   

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 

W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz 

z jego opisem lub normami. 

W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu 

odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki 

towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne 

oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może 

zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i 

jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie 

negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania  

z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca 

nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
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Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez 

niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z 

realizacją zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego 

sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile 

zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka 

niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

 

8. Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich osób 

(art. 100 ust. 1 Pzp) 

Wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie nowej nawierzchni (bez 

ubytków, i spękań) drogi oraz umocnionych poboczy, co łącznie poprawi bezpieczeństwo 

i wspomoże poruszanie się osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 45 dni od dnia 

podpisania umowy dla każdej z części zamówienia osobno. 

  

ROZDZIAŁ 6 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z określonych w nim przesłanek, tj.: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
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f) 31 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; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 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; 

4) 32 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

 

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) z 

postępowania  wyklucza się: 

 1)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy; 

  2)  wykonawcę 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 ustawy; 

    3) 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 ustawy.  

 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 3 są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
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okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

 

2. Wymagania określone w art. 95 Pzp w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją 

zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych  

objętych zakresem zamówienia określonym w SWZ. 

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełnienia przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.  

 

3. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 

potencjał 

a) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status 

zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób 

społecznie marginalizowanych. 

 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
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Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców 

(współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być 

przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń  woli każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną  

w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

 W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) w miejscu „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika. 

 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 

 Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej 

współpracę. 

 

c) Potencjał podmiotu trzeciego  
 

Nie dotyczy 

 

d) Podwykonawstwo 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), części 

zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

podwykonawców, o ile są już znane. 

Warunki zgłaszania podwykonawców oraz realizowania na ich rzecz płatności określone 

są we wzorze umowy. 

 

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  



 

 

 

Znak sprawy: GPiMK.271.8.2022  Strona 13 z 27 

 

ROZDZIAŁ 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ 10 

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

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

2. Ofertę przekazuje się wyłącznie w sposób wskazany w Rozdziale 11  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

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

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

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

oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji 

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

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

w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 

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

konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z 

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

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

dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 

odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu  

TLS 1.2, 

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

z kodowaniem UTF-8, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

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

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 

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

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

zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 

 Mozilla Firefox od wersji 15, 

 Google Chrome od wersji 20. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik  

do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 

zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż 

ofert oraz dokumentów składanych razem ofertą - które mogą być przekazywane 

jedynie w sposób wskazany w Rozdziale 11 odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem: 

a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal; 

b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego:  

sekretariat@cieszanow.pl lub  a.kozicki@cieszanow.pl  

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany  

w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten 

adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania 

postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na 

adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone 

skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

9. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt 8 lit a) SWZ dokumenty 

elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki.  

10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8 lit b) SWZ adres poczty 

elektronicznej. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody  

mailto:przetargi@maslowice.pl
mailto:a.kozicki@cieszanow.pl
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z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 poz. 2415). 

12. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

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

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

13. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument 

elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 

również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono 

własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

14. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

15. W przypadku, gdy oświadczenia wstępne wskazane w rozdziale 11 pkt 2 SWZ lub 

podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

16. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

17. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

18. Wyjaśnienie treści SWZ. 

a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

c) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ppkt b), przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ppkt b), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  
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d) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ppkt c) nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

19. Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: www.przetargi.cieszanow.eu  

 

ROZDZIAŁ 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Składanie ofert. 

 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

b) Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę przed 

zaszyfrowaniem należy podpisać. 

c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

d) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

e) W procesie składania oferty wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem miniPortalu. Zamawiający zaleca 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w 

art. 63 ust. 2  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

f) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. 

Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. 

g) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

h) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

i) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

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

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

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

j) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  

http://www.przetargi.cieszanow.eu/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do 

SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona 

wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, na dzień składania ofert. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

c) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

 

d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 

dotyczy)  
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 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 

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

usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

e) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)  

 wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 

W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego 

opisem lub normami. 

Wymagana forma: 

Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeżeli dotyczy)  

– w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

 

ROZDZIAŁ 12 

TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2022 do godz. 1000. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na Platformie ofert. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ 13 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.08.2022 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

ROZDZIAŁ 14 

BADANIE OFERT 

 

1. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1 Cena (C) 60 

2 

Długość okresu gwarancji na roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia (G) 

 

40 

 Razem 100% 

 

Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie. 

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali  

100-punktowej.   

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

   Cn 

     C =  ------- x 60 pkt  

    Cb 
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gdzie, 

C- ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

Uwaga: 

Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest 

możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 

określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  

Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 

kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim 

systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu 

gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do 

zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. 

Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą 

być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie 

zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się 

na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

 

a) Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1) 

b) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

c) Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia 

wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia. 

d) Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty 

a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy.  

e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

f) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1)poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2)wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3)wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4)wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

g) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego 

u zamawiającego. 

 

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. 

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt 

wg wzoru: 

       G o 

G   = -------------   x 40 pkt 

       G max. 

gdzie:  

G  -  wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, 

G max. -  najdłuższy oferowany kres gwarancji, 

Go -  okres gwarancji podany w badanej ofercie. 

 

Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,  

w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 12 m-cy, Zamawiający ofertę 

odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego 

okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji,  

i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy 

niż wyznaczony maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający 

przyjmie do obliczeń wartość 36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert 

„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy  

i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach 

(w przedziale od 12 do 36 miesięcy). 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: 

 

O = C + G  

gdzie:  

O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,  

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
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G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. 

 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

ROZDZIAŁ 15 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ 16 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 

 złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie internetowej 

(www.przetargi.cieszanow.eu). 

4. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 

b) Wykonawca przed zawarciem umowy: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 

http://www.przetargi.cieszanow.eu/
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- przedłoży kosztorysy ofertowe (dla wykonywanych części zamówienia) sporządzone 

metodą kalkulacji uproszczonej, uwzględniające wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 

obejmujące wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik Nr 6, 

- jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 

została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego 

wadium wraz z odsetkami. 

ROZDZIAŁ 17 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12 do SWZ. 

2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone  

w projektowanych postanowieniach. 

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

ROZDZIAŁ 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

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

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

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

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

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

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

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

ROZDZIAŁ 19 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1) informuję, że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”.  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Władyka. Można się z nim skontaktować, pisząc 

na adres e-mail: iodo@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 668 403 811. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

art. 6 ust.1 lit. b, c RODO. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 
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Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). 

Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych ; 

prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są̨ 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy:  

dane nie są już̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

osoba, której dane dotyczą̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

dane osobowe przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem, 

dane osobowe muszą być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa;  

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem 

ochrony danych.  

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.   

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

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. 

 

ROZDZIAŁ 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  

o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 3.1 – Projekt Umowy dla części 1 zamówienia 

Załącznik Nr 3.2 – Projekt Umowy dla części 2 zamówienia 

Załącznik Nr 3.3 – Projekt Umowy dla części 3 zamówienia 



 

 

 

Znak sprawy: GPiMK.271.8.2022  Strona 27 z 27 

 

Załącznik Nr 3.4 – Projekt Umowy dla części 4 zamówienia 

Załącznik Nr 3.5 – Projekt Umowy dla części 5 zamówienia 

Załącznik Nr 3.6 – Projekt Umowy dla części 6 zamówienia 

Załącznik Nr 3.7 – Projekt Umowy dla części 7 zamówienia 

Załącznik Nr 3.8 – Projekt Umowy dla części 8 zamówienia 

Załącznik Nr 3.9 – Projekt Umowy dla części 9 zamówienia 

Załącznik Nr 3.10 – Projekt Umowy dla części 10 zamówienia 

Załącznik Nr 3.11 – Projekt Umowy dla części 11 zamówienia 

Załącznik Nr 3.12 – Projekt Umowy dla części 12 zamówienia 

Załącznik Nr 4 – Przedmiary robót 

Załącznik Nr 5 – ID Postępowania 

Załącznik Nr 6 – Kosztorysy ofertowe 

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 


