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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową 

i przebudową infrastruktury technicznej” 

 

Zamówienie jest współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej”. 
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Wójt Gminy Sztutowo 

Jakub Farinade 

 

  Sztutowo, 03.08.2018 r. 
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1. Zamawiający 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Sztutowo, 
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo 
tel. 055/247-81-51 
fax. 055/247-83-96 
e-mail: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl 
Strona internetowa: http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/ 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piórko 

 
2. Postępowanie 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz 
z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 

3.2. Kody CPV: 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

45233140-2 Roboty drogowe. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Dokumentacji projektowej, stanowiącej 
Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót wiążące są 
postanowienia dokumentacji projektowej. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 
całość prac wynikających z dokumentacji projektowej; 

3.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 48 miesięcy na wykonane roboty 
budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia, w tym zobowiązania do nieodpłatnej naprawy 
ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Jednocześnie Zamawiający ustala 60 miesięczny 
okres rękojmi za wady. Wykonawca może udzielić dłuższego okresu gwarancji. 

3.6. Do zakresu będącego przedmiotem zamówienia należą w szczególności: 
3.6.1. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
3.6.2. realizacja robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, w tym również robót 

przygotowawczych, zakończeniowych i porządkowych. 
3.6.3. inne prace niezbędne w toku realizacji, o ile SIWZ nie stanowi inaczej. 

3.7. Wykonawca zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ, urządzenie placu 
budowy. 

3.8. W przypadku gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, 
przedmiarach, STWIORB) nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne 
oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których 
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania robót 
budowlanych. 

3.9. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy 
je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy 
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

3.10. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane na terenie budowy będące przedmiotem zamówienia. 

3.10.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

mailto:przetargi@sztutowo.ug.gov.pl
http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3.10.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3.10.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

3.10.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

3.11. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 5 ustawy Pzp projekt został sporządzony z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników. 

4. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia podobne 
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.  

5. Termin wykonania zamówienia. 
30 listopada 2018 r. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 
6.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
6.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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opisane w ppkt 6.2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. (z postępowania wyklucza się 
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, z późn. zm.). 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
6.2. Opis warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

6.2.1 dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie 
drogi lub placu o wartości zamówienia nie mniejszej niż 800.000,00 zł złotych każda.  

6.2.2. dysponuje następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: 
a) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności odpowiedniej do wykonywanego zamówienia lub odpowiadające 
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia 
uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.); 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
7.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do 
oferty): 
7.1.1 oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ): 

a. potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzi 
względem niego podstawa do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się  o udzielenie zamówienia- każdy z nich składa osobne oświadczenie), 

b. potwierdzające, że podmiot, na zasobach którego wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzi 
względem niego podstawa do wykluczenia. 

7.1.2 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 6.2. niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, w celu 
potwierdzenia, że będzie dysponował tymi zasobami, w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, składa dokumenty (np. zobowiązanie według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ), z których będzie wynikać: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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d. oraz czy inne podmioty na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

W przypadku gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 lub ust. 5, 
może przedstawić wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 7.1.1 a) dowody na to, że podjął środki 
wystarczające do wykazania jego rzetelności 

7.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa 
w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 
7.2.1 wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia wykonawcy 

opisanego w pkt 6.2.1 SIWZ, wykonanych 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; wzór wykazu robót 
budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

7.2.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego 
(odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.2.2 SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  

7.2.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego w okresie nie 
wcześniejszym niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy rejestr 
jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru 
przedsiębiorców KRS, CEIDG); 

7.2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 7.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.2.6 Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na 
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

7.2.7 Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, składane są w oryginale, zaś 
dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ, mogą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.2.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
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udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

7.2.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7.2.10 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano 
daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. 

 
8. Wykonawcy występujący wspólnie 

8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie 
braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 
Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

8.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 

9.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację 
tego zamówienia. 

9.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców. 

9.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (i ile dane te są 
znane). Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazać informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 
zamówienia. /zapis SIWZ w przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego/ 
Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Wymagania dotyczące wadium 
10.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych 00/100) 
10.2 Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
10.2.1 pieniądzu; 
10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
10.2.3 gwarancjach bankowych; 
10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
10.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 z podaniem 
tytułu wpłaty: „wadium, nr sprawy UZ.271.12.2018”. 

10.4 W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć 
kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 
10.2.2. – 10.2.5, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu 
poręczenia lub gwarancji razem z ofertą.  

10.5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
10.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.11.4 niniejszej SIWZ. 
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10.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie punktu 10.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
10.11.1 wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
10.11.2 wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy;  
10.11.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
10.11.4 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
11. Sposób przygotowania oferty 

11.1 Wymagania ogólne 
11.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
11.1.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. 
11.1.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone 
w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

11.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna 
zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.  

11.1.5 Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 
11.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne. 
11.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.2 Oferta składa się z: 
11.2.1 formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1  do SIWZ); 
11.2.2 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ; 
11.2.3 zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 

22a, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;  
11.2.4 dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w 

publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy 
wykonawca wskazał. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w 
innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do 
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 

11.2.5 pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca 
występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 
do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

11.2.6 dowodu wniesienia wadium; 
11.3   Opakowanie oferty  

11.3.1 Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, 
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym 
na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na: „Przebudowę drogi gminnej 
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nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej”.   Nie otwierać przed 17.08.2018 r. godz. 13:15”. 

11.3.2 Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 
11.4 Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w 
oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Jednocześnie wykonawca obowiązany jest 
wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.5 Zmiana lub wycofanie oferty: 
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 
opatrzyć napisem “ZMIANA”. 
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć 
napisem “WYCOFANE”. 

 
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 

12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat – pokój nr 9 w terminie do dnia 
17.08.2018 roku, do godziny 13:00. 

12.2 Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2018 r. , godz. 13:00. 
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018 r. godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, sala narad. 
12.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
12.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności 
zawartych w poszczególnych ofertach. 

12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
12.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
12.7 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.9 Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

 
13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, i formie przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
13.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za 
pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest 
niedopuszczalna pod rygorem nieważności dla następujących czynności wymagających formy 
pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez 
wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami 
prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W 
przypadku przekazywania korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, 
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

13.2 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
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13.2.1 w sprawach merytorycznych: Dawid Stasiak, tel.: 55 247 81 51 wew. 46; od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:30 do 15:30; 

13.2.2 w sprawach formalno-proceduralnych: Agnieszka Piórko, tel.: 55 247 81 51 wew. 35; od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 

13.3 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ. 
13.4 Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje zapytania 

na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego, podane w pkt 1 SIWZ. 
13.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ppkt 13.4., niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

13.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż w dniu, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na 
której zamieszczono SIWZ. 

13.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym 
informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

14.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto oraz cenę całkowita netto zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Formularzu oferty.  

14.2 Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich z dokładnością co do grosza.  
14.3 W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) 

wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 
14.4 Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności wykonawcy za wykonanie całości 

przedmiotu niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i usług).  
14.5 W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które 

na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do uiszczenia zobowiązań podatkowych 
w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodnie z zasadami dotyczącymi 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

15.1 Kryteria oceny ofert: 
15.1.1 cena - waga kryterium - 60% 
15.1.2 długość okresu gwarancji - 30% 
15.1.3 termin realizacji – 10% 

15.2 Sposób oceniania ofert:  
15.2.1 w kryterium cena: 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym (Załącznik do SIWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
(C min / C of) x 60 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena 
 C min – najniższa cena z zaoferowanych 
 C of – cena w badanej ofercie 

15.2.2 w kryterium długość okresu gwarancji : 
Kryterium długość okresu gwarancji będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony 
jest od daty podpisania Protokołu Wykonania Umowy.  
W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji. 
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według 
następujących zasad: 
- za zadeklarowanie okresu gwarancji - 48 miesięcy - 0 pkt;  
- za zadeklarowanie okresu gwarancji - 60 miesięcy – 15 pkt; 
- za zadeklarowanie okresu gwarancji - 72 miesiące - 30 pkt; 
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Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach. 
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy. 
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące.  
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego, np. brak wskazania okresu gwarancji lub wskazanie błędnego zakresu) oferta 
otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przyjęty okres 48 
miesięcy. 

15.2.3 W kryterium termin realizacji: 
Kryterium termin realizacji będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 
w formularzu oferty terminu realizacji.  
W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminu realizacji. 
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu realizacji według 
następujących zasad: 
- za zadeklarowanie terminu realizacji do 30.11.2018 r. - 0 pkt;  
- za zadeklarowanie terminu realizacji do 23.11.2018 r. - 5 pkt; 
- za zadeklarowanie terminu realizacji do 16.11.2018 r. - 10 pkt; 
Wykonawca nie może zaoferować terminu realizacji dłuższego niż 30.11.2018 r.  
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie terminu realizacji (niezgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego, np. brak wskazania terminu realizacji lub wskazanie błędnego terminu) oferta 
otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany termin realizacji zostanie przyjęty termin 
30.11.2018 r. 

15.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
15.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała łącznie największą liczbę punktów we 

wszystkich kryteriach. 
 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% całkowitej ceny brutto 
podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego 
wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

16.2 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
16.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy w Stegnie nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …….. (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”. 

16.4 Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego. 

16.5 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 
odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
– sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 
wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez 
obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia 
wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. 
formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie 
wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio 
poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i 
podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

16.6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący 
sposób: 
16.6.1 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

Protokołu Wykonania Umowy.  
16.6.2 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu 

rękojmi za wady. 
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16.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek wykonawcy.  

16.8 Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie 
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

 
17. Udzielenie zamówienia 

17.1 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

17.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji. 

17.3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

17.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

17.5 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

17.6 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

17.7 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz.570). 

17.8     Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem/e-mailem. W ślad za przesłaniem 
zawiadomienia faksem/emailem zostanie ono przesłane w formie pisemnej pocztą.  

17.9   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

17.10 Zamawiający może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp tj. najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

18. Formalności, jakich należy dopełnić przed podpisaniem umowy. 
18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o: 

18.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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18.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
18.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

18.1.4. unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
19. Unieważnienie postepowania. 

19.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
19.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z 
zastrzeżeniem pkt 19.1.2 i 19.1.3; 

19.1.2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert 
niepodlegających odrzuceniu; 

19.1.3. w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; 

19.1.4. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

19.1.5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie; 

19.1.6.  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

19.1.7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

19.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 

19.2.1. ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo, 

19.2.2. zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

19.2.3.  zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 
19.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.1.4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i 
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

19.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 

19.4.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

19.4.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

19.6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

20. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
20.1. Istotne postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
20.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów 

o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych w niniejszym punkcie. Wystąpienie 
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którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 

20.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania Przedmiotu Umowy 
w następujących okolicznościach: 

20.3.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
20.3.2. klęski żywiołowe; 
20.3.3. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
20.3.4. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

20.3.5. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
20.3.5.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 

ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

20.3.5.2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

20.4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany 
sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

20.4.1. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu, 

20.4.2. odmienne od przyjętych w Specyfikacji Technicznej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

20.4.3. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

20.5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy. 

20.6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia:  
20.6.1. Zmiana Procedury Odbioru Przedmiotu Umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i 

nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego.  
20.6.2. Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji 

umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku 
informacji niezbędnych Stronom do prawidłowej realizacji umowy. 

20.7. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 
20.7.1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową tj. 

zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niezależnego od woli 
stron i niemożliwego do uniknięcia (np. katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, 
tj. utrzymującą się przez 14 dni temperatura powietrza poniżej -10), akty władzy ustawodawczej 
i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki 
uliczne) ). 

20.7.2. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę.  

20.8. Nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływająca na 
termin wykonania całości zamówienia. 

20.9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 20.3.1 - 20.3.4 oraz 
20.4.1 i 20.7.1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
tych okoliczności. 
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20.10. Wykonawca nie może żądać odszkodowania, zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w Umowie: 
20.10.1. okoliczności, o których mowa w pkt 20.4.1 oraz 20.4.3 niniejszej SIWZ ze względów 

wynikających z błędów projektowych lub nieprawidłowych ustaleń stanowiących 
podstawę wykonania projektu lub zmian prawa; 

20.11. Zmiany podmiotowe: 
20.11.1. kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec 

niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; 
20.11.2. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie 

obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz 
wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak 
jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu; 

20.11.3. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo 
wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie 
gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z 
postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego 
wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę 
wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, 
który przejął obowiązki wykonawcy. 

20.12. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (Aneks). 
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego 
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. 
przepisach przysługują wykonawcom, 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. 

 
22. Obowiązki informacyjne związane z RODO. 

22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sztutowo z siedzibą 82-110 Sztutowo, 
ul. Gdańska 55; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie jest Pan Piotr Szumko, kontakt: 
adres e-mail iod@mainsoft.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem nr UZ.271.12.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu do dnia 
31.12.2023 r. 

 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; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

22.2. Podmioty działające jako wykonawcy przetwarzający dane osobowe podmiotów współpracujących w celu 
uzyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. dane osobowe udostępnione przez podmioty trzecie, 
o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, dane osobowe konsorcjantów, dane osobowe podwykonawców, 
zobowiązani są do spełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego zgodnego z RODO. 

 
Wykaz załączników do SIWZ 
Załącznik nr 1  - Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(wzór); 
Załącznik nr 2a – zobowiązanie do udostępnienia zasobów na zasadach art. 22a ustawy Pzp. (wzór); 
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych (wzór); 
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (wzór); 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór) 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

* 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. 

 


