
1 
 

 

 

GMINA  BIAŁOBRZEGI  

Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi  

e-mail:urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

strona : www.gmina-bialobrzegi.pl  

tel. (017) 224 52 27 

fax. (017) 224 03 55 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. zadania pn. 

 „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, 

dz. o nr ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”. 

 
 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

Białobrzegi, 11.08.2022 r.         Wójt Gminy Białobrzegi 

                                                                                                                                                                     (-) 
  mgr inż. Franciszek Masłoń 

                                
                                                  (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

Nr postępowania: IKBP.271.1.2022 



2 
 

Spis treści 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. ....................................................................................................... 4 

II. Tryb udzielania zamówienia. ........................................................................................................... 4 

III. Opis przedmiotu zamówienia. ..................................................................................................... 5 

IV. Termin wykonania zamówienia. .................................................................................................. 5 

V. Warunki udziału w postepowaniu. .................................................................................................. 6 

VI. Podstawy wykluczenia. ................................................................................................................ 8 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. .................................................................................. 9 

VIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ ..................................................................... 11 

IX. Wymagania dotyczące wadium. ................................................................................................ 12 

X. Termin związania ofertą. ............................................................................................................... 13 

XI. Sposób i termin składania i otwarcia ofert ................................................................................ 13 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. ................................................................................................... 13 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. .......................................................................... 14 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ......................................................................... 15 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ................................... 15 

XVI. Projektowane postanowienia umowy  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. ........................................................................................ 16 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania 

o udzielenie zamówienia. ...................................................................................................................... 16 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. ......... 18 

XIX. Wskazanie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

 18 

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. ................................................. 18 

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. .................................... 18 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a wykonawcą. ............................................................................................................... 18 

XXIII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. ......................................................................... 18 

XXIV. Informacje odnośnie zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. .......................................... 18 

XXV. Informacje dotyczące sytuacji, gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. ...................................................................................................................... 18 

XXVI. Wymogi dotyczące podwykonawstwa w przypadku zamówień na roboty budowlane. ...... 19 



3 
 

XXVII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania zamawiającemu. ............................................................................................................ 19 

XXVIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane. ....................................................................................................... 19 

XXIX. Informacja dotycząca liczby 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, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia 

zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 

liczbie części. ......................................................................................................................................... 20 

XXX. Ochrona danych osobowych ..................................................................................................... 20 

XXXI. Załączniki: .............................................................................................................................. 21 

 

  



4 
 

Uwaga:  

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- podpisem zaufanym, 

- lub podpisem osobistym. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

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

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Białobrzegi 

Adres Zamawiającego: 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 4 

Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

Strona internetowa: www.gmina-bialobrzegi.pl 

Fax: 017 224 03 55 

Telefon: 017 224 52 27 

Adres skrytki e-PUAP: /fk2554dnqr/skrytka  

II. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – oznaczonej później skrótem 

„Ustawa”, a także wydanymi na podstawie Ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453), 

3) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskich (Dz. U. z 2017 r., poz. .2479). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. pzp. 

3. Postępowanie prowadzone jest poniżej progów ustalonych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/fk2554dnqr
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4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), 

zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

5. SWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  

http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są:  roboty budowlane - drogowe 

Nazwa zadania:  „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina,                   

                           dz. o nr  ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”. 

 

1) Oznaczenie i kody robót wg CPV: 

- 45 23 31 40 - 2  –   roboty drogowe 

- 45 23 31 42 - 6                  -  roboty w zakresie budowy dróg. 

 

2) Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia : 

        Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizację   drogi   dojazdowej  do gruntów    rolnych   w    

        obrębie   Dębina,  działki  o     numerze  ewid.  1030, 995/1, 1107/1, 1107/2” 

        w tym : 

        - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi – 0,833 km, 

        - wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm – 2499,00 m2, 

        - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2499,00 m2, 

        - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm– 2499,00 m2, 

        - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 12 cm– 2499,00 m2, 

        - wykonanie nawierzchni  z tłucznia gr.12 cm– 2499,00 m2, 

3)   Szczegółowy opis    przedmiotu    zamówienia     stanowią    przedmiary robót    oraz specyfikacja    

      techniczna  wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych  (dalej: STWiORB) będące załącznikami  

      do SWZ. 

4)  W zakres   zamówienia   wchodzą   wszystkie prace,    materiały,   urządzenia   i   usługi  niezbędne  

     do kompleksowego    wykonania   zamówienia   i przekazania obiektu do użytkowania    – zarówno  

     wynikające  wprost   z   dokumentacji  i   STWiORB,   jak również w nich nie ujęte, tj. np.: obsługa  

      geodezyjna wykonywanych robót,      roboty przygotowawcze i porządkowe,     zagospodarowanie  

     terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z BHP, nadzór  

     techniczny. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

a) Termin wykonania umowy –  jeden miesiąc  od daty protokolarnego przekazania placu budowy. 

b) Termin rozpoczęcia robót – 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-133
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V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w pkt. VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika    

        to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej . 

a) Doświadczenie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończył: 

- roboty   budowlane  polegające  na  wykonaniu   nawierzchni   dróg  o  łącznej  powierzchni co   

  najmniej 2 000 m2 nowej nawierzchni  dróg.  

 

Uwagi: 

 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy 

wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał 

wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy 

o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz 

przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres 

obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

 Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie 

wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych 

przez Zamawiającego. 

 Zamawiający  dopuszcza sumowanie robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych 

kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku ilościowego. 
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b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 

 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

posiadającą minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy. 

Uwagi: 

 Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im 

kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

 Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

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

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

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

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 220). 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SWZ 

wg reguły: spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

nie później niż na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku 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. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli 

oferta wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być 

spełniony: 

 samodzielnie przez Wykonawcę, 

 samodzielnie przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie 

(podwykonawcę), 
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 w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z 

wykonawców występujących wspólnie, nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej 

wymaganego doświadczenia  w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w 

realizację zamówienia.   

7. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zasobów ludzkich zdolnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, musi być spełniony: 

 samodzielnie przez Wykonawcę, 

 łącznie w przypadku podmiotów występujących wspólnie lub w przypadku korzystania 

przez Wykonawcę z podmiotu udostępniającego odpowiednie do wykonania przedmiotu 

zamówienia zasoby ludzkie. 

8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie  zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 Ustawy,  

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 Ustawy, tj.:  

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, za 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,  

b) 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,  

c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,  
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d)  który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Etap składania ofert: 

1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 2 do SWZ), 

w tym dotyczące podmiotów trzecich, z których zasobów Wykonawca korzysta przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz podwykonawców. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oparciu o wzór 

stanowiący zał. nr 3 do SWZ), w tym dotyczące podmiotów trzecich, z których zasobów 

Wykonawca korzysta przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć 

przedmiotowe oświadczenie odrębnie. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Etap po dokonaniu oceny ofert: 

1) Zamawiający 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.  

2) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  

a) Oświadczenie 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 2020r. poz. 1076, 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 – Załącznik Nr 4 do SWZ.  

b) Wykaz  wykonanych robót budowlanych sporządzony przez Wykonawcę w oparciu 

o wzór stanowiący zał. Nr 5 do SWZ (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
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warunku wiedzy i doświadczenia), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. 

c) Wykaz 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 osobami –(w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 6 do 

SWZ). 

d) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień – (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do SWZ). 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

Rozporządzenia 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 oraz Rozporządzenia 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. 
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VIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ 

 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w 

Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 

i 730).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt. Ofertę wraz załącznikami składa się pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

3.  Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy 

użyciu: 

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl  

b) e-PUAPu https://epuap.gov.pl/  
 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: 

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

5. 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 miniPortalu oraz Regulaminie e-PUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 

złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na e-PUAP.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając 

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

miniPortalu.  

9. 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 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  
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10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 9, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

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

pkt. 9 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 10 nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych, 00/100). 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej wymienionych form: 

1) Pieniądzu -(sposób przekazania: wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BS Łańcut / 

Oddział Białobrzegi 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037). 

2) Gwarancjach bankowych. 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 bust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 

r., poz.299). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się 

moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za 

pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona . 

7. Gwarancje i poręczenia złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż termin 

związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

odrzuceniem Wykonawcy z postępowania. 

9. Zwrot oraz zatrzymanie wadium  wraz z odsetkami nastąpi zgodnie z art.98 pkt. 6 Ustawy. 
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X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia 26.08.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

XI. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 26.08.2022 r. do godziny 10:00.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 r. o godzinie 11:00 i jest ono niejawne. 

4. Najpóźniej   przed   otwarciem   ofert,   udostępnia   się  na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  informację     o  kwocie,    jaką  Zamawiający   zamierza      przeznaczyć      na 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust.1 jest niezmienne do czasu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy i odbioru. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wymaganiami SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu 

zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania, w tym np. koszty: 

1) Urządzenia i likwidacji zaplecza budowy, 

2) Oznakowania terenu robót i jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób 

postronnych, 

3) Wywozu i utylizacji odpadów, 
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4) Koszty wywozu ziemi z terenu robót na odległość do 3 km  w miejsce wyznaczone przez 

Zamawiającego,  

5) Uporządkowania terenu robót i otoczenia po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

6) Obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, 

7) Niezbędnych pomiarów, badań oraz prób, 

8) Innych  robót wynikających z technologii wykonania. 

4. Cena oferty powinna również zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, w tym również te nie ujęte w przedmiarach robót z powodu wad tego dokumentu 

wynikającego z jego niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez 

których nie można w sposób prawidłowy wykonać zamówienia, o ile nie wymagają specjalistycznej 

wiedzy z zakresu projektowania. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 

2. Kryteria wyboru ofert: 

1) Cena  oferty  „C” -  waga 60 %    

Zastosowany wzór  do obliczenia:               

               najniższa cena oferowana brutto (za wyk. całości zamówienia)    

C  =     ----------------------------------------------------------------      x 100 x  0,6(znaczenie % kryterium) 

         cena badanej oferty brutto (za wyk. całości zamówienia) 

 

2) Okres udzielonej gwarancji jakości „G” = waga 40 % 

Zastosowany sposób obliczenia: 

Okres udzielonej gwarancji 

(w miesiącach) 
24   miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy  i więcej 

Liczba punktów 
0 pkt 20 pkt 40 pkt 

 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin gwarancji krótszy od minimalnie wymaganego, 

tj. 24 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

 Okres gwarancji należy podawać w pełnych latach. 

 Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

 Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy 

okres gwarancji, to wartość punktacji zostanie ustalona na poziomie przewidzianym dla 

okresu 48 miesięcy. 

 



15 
 

Wynik „W” – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

(maksymalną) ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja  zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów wg wyliczenia:  

W = C + G. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i 

formie określonej w Rozdziale XV SWZ.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed zawarciem umowy w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od wezwania, następujących elementów: 

1) Kosztorys Ofertowy opracowany  w oparciu o przedmiar robót. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę 

Wykonawców w terminie określonym w pkt 4. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) Pieniądzu (sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej , 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) Gwarancjach bankowych. 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 bust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., 

poz.299). 

3. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70 % zabezpieczenia - gwarantującą 

wykonanie zamówienia zgodne z umową -  w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy po zakończeniu 

realizacji zadania i odbiorze ostatecznym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione dla Wykonawcy nie późnej 

niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

 

XVI. Projektowane postanowienia umowy  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy stanowią załącznik nr do 8 SWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX  Ustawy 

tj.: odwołanie oraz skarga do sądu. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez 

obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający 

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 

1 ppk.2 lit.a) Ustawy albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SWZ wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SWZ na stronie 

internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 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. 

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

12. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach 

Izba wydaje postanowienie. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 

Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 
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XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Nie dotyczy. 

 

XIX. Wskazanie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową. 

Nie dotyczy. 

 

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Strona internetowa Zamawiającego:  http://www.gmina-bialobrzegi.pl/ 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a wykonawcą. 

Nie dotyczy. 

 

XXIII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

Nie dotyczy. 

XXIV. Informacje odnośnie zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 

Nie dotyczy. 

 

XXV. Informacje dotyczące sytuacji, gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa 

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia spośród wskazanych w dz. III  pkt.2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 1, będą 

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495 z późn. zm.).  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, 

o których mowa w pkt 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
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4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z pkt 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o prace, a więc będzie stanowiło o nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy 

z wszystkimi tego konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji 

Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 

zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

6. Wymóg określony w pkt 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących prace, o których 

mowa w pkt 1. 

 

XXVI. Wymogi dotyczące podwykonawstwa w przypadku zamówień na roboty budowlane. 

Szczegółowe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy 

stanowiącym zał. nr 8 do SWZ. 

 

XXVII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania zamawiającemu. 

Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i jednocześnie nie większej niż 50 000,00 zł brutto, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu. 

 

XXVIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w 

sprawie zamówienia na roboty budowlane. 

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu całości robót 

objętych umową i ich odbiorze. 
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XXIX. Informacja dotycząca liczby 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, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej 

niż maksymalna liczbie części. 

Nie dotyczy. 

 

XXX. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4 

urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IIK.271.4.2.2021 na  

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – uzbrojenie działek budowlanych  w 

miejscowości Dębina” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – uzbrojenie 

działek budowlanych  w miejscowości Korniaktów Południowy” 

4. Odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa 

Pzp”; 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl
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8. Posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych4; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO5; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XXXI. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (wzór) – zał. nr 1. 

2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuje się wykonawca (wzór) – zał. nr 2 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami SWZ, w 

tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (wzór) - zał. nr 3. 

4. Oświadczenie  o przynależności do  grupy kapitałowej (wzór) – zał. nr 4. 

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór) – zał. nr 5. 

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór) - zał. nr 6. 

7. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia (wzór) - zał. nr 7. 

8. Umowa ( projektowane postanowienia umowy ) - zał. nr 8. 

9. Przedmiary robót – zał. nr 9. 

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 10. 
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