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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
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Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku  

(dalej jako „Zamawiający”) 

Adres do korespondencji: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak   

Tel: 61-812-14-04  

E-mail: przetargi@akwenczerwonak.pl  

Strona internetowa: https://akwenczerwonak.pl/o-firmie/zamowienia-publiczne/ 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości 
zamówienia mniejszej niż progi unijne, o którym mowa w art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 
11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. 1129) (dalej jako 
„ustawa Pzp”). Zastosowanie mają także akty wykonawcze do ustawy Pzp.  

2.2. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SWZ 
wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla wykonawców. 

2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 
1740), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na przebudowie dachu Hali 

Sportowej w Czerwonaku. 

2. Zakres robót obejmuje wykonanie wzmocnienia i ocieplenie połaci dachowej wraz  
z wykonaniem warstwy izolacji przeciwwodnych pokrycia oraz wykonanie 4 świetlików 
tunelowych w połaci dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz częściową 
wymianę systemu orynnowania wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej. 

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, 
które to stanowią integralną część Specyfikacji – załącznik nr 7 do SWZ.  

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie 
obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo 
Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą 
posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp. 

5. Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę 
informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione 
w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów 
służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z niego skorzystać, ale 
nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, 
niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do 
wykonania opisanego w Specyfikacji – przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest na podstawie całej dokumentacji, samodzielnie opracować przedmiar robót  
i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację  
i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 

6. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu 
zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu 
zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, 



Str. 3 

 

dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z 
nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub 
ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie 
gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach 
estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, 
urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego 
producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, 
technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w 
przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod 
względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych 
w załącznikach do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie 
równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności 
jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą 
o gorszych niż wskazane w załącznikach do specyfikacji minimalnych wymaganiach 
jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.  

7. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych 
dokumentach, wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu 
przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na 
celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie 
gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub 
równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie 
materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości 
przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do 
zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.  

8. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:  

8.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 
składowych);  

8.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);  

8.3. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);  

8.4. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.   

9. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie 
rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi 
wykazać w ofercie, że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego (poprzez wypełnienie załącznika nr 1a do Formularza 
Oferty: „Specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych”). 

10. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający 
opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych  
i systemów odniesienia. 

11. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.  

12. Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę.  

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją 
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty 
budowlane pod kierownictwem kierownika budowy.  
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Szczegółowe warunki zatrudnienia osób na umowę o pracę i sankcje zawarte są w projekcie 
umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.  

13. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Pzp, 
posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV):  

45000000-7 - roboty budowlane; 

45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków; 

45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych; 

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA 
UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać 
podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak 
podziału zamówienia na część nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  
o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. 

IV. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do 
SWZ) tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku 
niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany 
samodzielnie przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania terenu budowy; 

Termin zakończenia robót - 60 dni od daty przekazania terenu budowy; 
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Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1.1 nie podlegają wykluczeniu; 

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.  

1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, minimum dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), polegające na 
remoncie lub przebudowie dachu, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda.  

W przypadku składania oferty wspólnej jeden z wykonawców musi spełniać ww. 
warunek samodzielnie.         

b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne 
do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia 
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie  
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1646):  

kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż 
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie 
zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku publikacji kursów 
walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, 
przed ww. dniem.  
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3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniana 
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą (wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów stanowi załącznik nr 5 
do SWZ).  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 
ust.1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 
art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,  
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

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(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
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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
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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; 

1.2. 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 1.1.; 

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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę w oparciu  
o 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), tj.: 

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

b) 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 ww. ustawy;   

c) 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 

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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w sprawie wpisu na listę roz-strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ww. ustawy. 

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

3.1. wykonawcę, 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

4.2. 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; 

4.3. 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. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

5.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 
okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

5.2. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy 
osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  
w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

5.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia; 
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5.6. w przypadkach, o których mowa w 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), na okres trwania okoliczności określnych w tym przepisie.  

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie 
ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego  
z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego 
powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia,  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. 
takie dokumenty jak:  

2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,                   

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

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

roboty te zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem 

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

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

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

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

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
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 (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. 
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Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem w Postępowaniu.   

4. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu 
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt 2.1. powyżej. 

IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych. 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:  

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

1.2. ePUAP-u: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

1.3. poczty elektronicznej: przetargi@akwenczerwonak.pl  

2.  Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać za pomocą poczty 
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@akwenczerwonak.pl. W temacie pisma należy 
podać numer referencyjny postępowania.  

3.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji.  

4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 

oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePUAP).  

5.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu.  

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7.  Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
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przyjmuje się datę ich przekazania na skrytkę Zamawiającego: 
/CRKF_AKWEN/SkrytkaESP na ePUAP.  

9.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub 
numerem referencyjnym postępowania.  

10.  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail: przetargi@akwenczerwonak.pl  

11.  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Adam Materna. 

12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.  

13.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 r., 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 r., poz. 2415).  

XI. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 23 czerwca  
2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty oraz oświadczenia składane przez Wykonawcę 
muszą być podpisane przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy                      
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. 

4. Oferta powinna zawierać: 

4.1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ; 

4.2. specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych – załącznik 
nr 1a do formularza oferty (jeżeli dotyczy);  
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4.3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;   

4.4. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca 
(załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);  

4.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone 
jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane 
jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela; 

4.6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym 
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

4.7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców 
(składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 6 do SWZ). 

5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:  

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu ogólnie 
dostępnych formatów danych, w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 
.xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

5.2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;  

b)  dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, 
.xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie XAdES;  

c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie 
algorytmu SHA-2 (lub wyższego).  

5.3.  Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania 
ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie 
miniPortal.uzp.gov.pl.  

5.4.  Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego.  

5.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie 
z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania).  

5.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 
ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 
będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 
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Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej 
treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone. 

5.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

5.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest, 
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych  
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

 5.9. Formularz oferty oraz oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp. muszą być złożone w oryginale.  

5.10. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

5.11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny 
być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień 
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo 
sporządzonego pełnomocnictwa.  

5.12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej [opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym] lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 
(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,  
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również 
skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

5.13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 
konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp., zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być 
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą 
reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem 



Str. 14 

 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku 
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z 
której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie 
umowy konsorcjum.  

5.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, określa, iż dokonując oceny 

spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, 

że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego 

warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) 

doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5.15. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej polega, na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, 

Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. 

Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia 

zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych 

polega Wykonawca.  

5.16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

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

5.18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.19. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 
adres e-mail, za pośrednictwem których prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem.  

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Termin składania ofert upływa dnia 2705.2022 roku o godz. 11:00.  

4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać  
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
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również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2022 roku o godz. 12:00.  

8. Otwarcie ofert jest niejawne. 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania.  

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”.  

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą 
wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego 
oraz z realizacją przedmiotu Zamówienia opisanego w szczególności w Rozdziale III 
SWZ, czy też w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto w złotych polskich.  

4. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania Zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę.  

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 
nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie o 
zamówienie publiczne.  

6. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi 
zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych polskich z 
dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.  

7. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich.  

XV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 

  1.1. Cena (C) – 60 %  

  Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:   

  Cena =  (Cena najtańszej oferty brutto / Cena badanej oferty brutto) x 60  

1.2. Termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (TGiR) 

– 40%  

Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 

 TGiR =  (TGiR badanej oferty / TGiR najdłuższy spośród złożonych ofert) x 40 

Dodatkowe uwagi: 

− Wykonawca zobowiązany jest podać TGiR na wykonane roboty budowlane w pełnych 
miesiącach,  
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− Minimalny TGiR na wykonane roboty budowlane (wymagany przez Zamawiającego) 
wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,   

− Maksymalny TGiR na wykonane roboty budowlane (wymagany przez Zamawiającego) 
wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,   

− Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje TGiR na wykonane roboty 
budowlane krótszy niż 36 miesięcy,   

− W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje TGiR na wykonane roboty budowlane 
dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, TGiR na wykonane roboty 
budowlane będzie traktowany jak 60 miesięcy,    

− W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje TGiR na wykonane roboty budowlane, 
Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy TGiR na wykonane roboty 
budowlane wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.   

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą 
ofertę.  

4. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać badana oferta wynosi 100 punktów 
(C+TGiR).  

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez  
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

XVI. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ; 

1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 253 ust. 
2 ustawy Pzp. 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a) umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia,  
w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp); 

b) kosztorys ofertowy, w celu rozliczenia inwestycji; 

c) kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) umowy 
ubezpieczeniowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), zgodną z § 11 wzoru 
umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ); 

d) dokument stanowiący dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
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przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy 
zgodnej ze wzorem umowy, załączonym do SWZ (załącznik nr 6 do SWZ).  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania 
ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp. 

 
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy 
w jednej lub w kilku z następujących form: 

3.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku: 

Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku  
04 1020 4027 0000 1102 1217 4100 

w tytule przelewu należy umieścić informację: „Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w postępowaniu nr AKW.351.3.2022 pn.: „Remont polegający 
na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku” .  
 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń 
powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki 
cywilnej.  

6. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez 
wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy.  

7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, będą 
zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości 
sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, 
bezwarunkowo i bezzwłocznie, w terminie maksymalnie 30 dni, bez konieczności jego 
uzasadnienia. 

8. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w innej formie niż w pieniądzu, będą 
zawierały klauzulę, że wszelkie spory dotyczące realizacji zabezpieczenia rozstrzygane będą 
w oparciu o przepisy prawa polskiego, przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 
Zamawiającego (beneficjenta zabezpieczenia). 
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9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszt prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust 3. 

12. Zamawiający zaznacza, że treść projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) 
przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

XVIII. WADIUM 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, 
w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/00).  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. gwarancjach bankowych; 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).  

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w 
formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako 
beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego  
i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny powinien 
wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać 
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 
gwarancyjnego do wystawcy.  

6. UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie powinny 

przewidywać prawo Zamawiającego wystąpienia z żądaniem zapłaty w terminie co 

najmniej 7 dni od upływu terminu ważności gwarancji lub poręczenia.  

7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na niżej wskazany rachunek 
bankowy z podaniem poniższego tytułu bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikujący 
postępowanie, którego wadium to dotyczy: 

Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku  
04 1020 4027 0000 1102 1217 4100 

w tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu  
nr AKW.351.3.2022 pn.: „Remont polegający na przebudowie dachu Hali Sportowej w 
Czerwonaku” .  

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
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skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób 

przewidziany dla oferty. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego  
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, 
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 
ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XIX. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 
do SWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że: 
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1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”  

w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak; numer telefonu 61-622-75-29, adres 

email: p.stanczak@akwenczerwonak.pl;    

1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

„AKWEN” w Czerwonaku można skontaktować się pod nr telefonu: 600-359-877, (w 

godzinach pracy Zamawiającego), adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu;  

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

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 

1 ustawy Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek 

taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp 

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc 

prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,  

np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

1.6. 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; 

1.7. 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; 

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.9. 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 osobowych*; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

1.10. 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; 
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− 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ: 

− załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

− załącznik nr 1a - do Formularza oferty,  

− załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

− załącznik nr 3 - Wykaz robót, 

− załącznik nr 4 - Wykaz osób, 

− załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów, 

− załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,  

− załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa; STWiORB; Przedmiar robót,  

− załącznik nr 8 - Wzór umowy, 

− załącznik nr 9 - Karta gwarancyjna,  

 

Zatwierdzam:  
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