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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie           

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 i 1598) - dalej zwanej „Pzp” 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego  Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.  
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Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP znajduje się na 

stronie internetowej:  www.bip.kietrz.pl   
 

 

http://www.bip.kietrz.pl/
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania. 

GMINA KIETRZ 

tel. 77 485 43 56 

e-mail: zam.publiczne@kietrz.pl  

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
www.bip.kietrz.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl  
 
Nazwa adresata: Gmina Kietrz  
ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

www.bip.kietrz.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający 

przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

Tryb podstawowy, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający nie 

przewiduje wyboru oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;          

(art.275 pkt. 1).  

 

IV. Informacja o negocjacjach w celu ulepszenia treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert oraz składaniu ofert 

dodatkowych.  

-nie dotyczy- 

V. Informacja, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby 

wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny 

ofert. 

- nie dotyczy- 

 

http://www.bip.kietrz.pl/
http://www.bip.kietrz.pl/
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VI. Opis przedmiotu zamówienia. 

Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu. 

1. W zakresie inwestycji przewidziana jest:  

- jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej – ok. 1876 m2, 
- chodniki z kostki betonowej o grub. 8 cm – ok. 538 m2, 
- zjazdy z kostki betonowej o grub. 12 cm – ok. 158 m2, 
- kanalizacja deszczowa z rur PP  - ok. 356 m, 
- studnie rewizyjne ø 1000 mm – 11 szt., 
- studzienki ściekowe z osadnikiem ø 500 mm – 14 szt., 
- wodociąg z rur PEHD – ok. 363 m, 
- wodociąg z rur PE (w drodze woj. nr 416) – ok. 55 m, 
- hydranty pożarowe nadziemne – 4 szt., 
- oświetlenie uliczne – słupy oświetlenia ulicznego – 12 szt., 
- kanalizacja kablowa z rur RHDPEp – ok. 270 m, 
- studnie kablowe SK-1 i SK-2 – 14 szt. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

1) dokumentacja projektowa, przedmiary robót - Załącznik nr 1 do 

SWZ.  

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 

Załącznik nr 2 do SWZ.  

  3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów     

                     do odprowadzania ścieków, 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Wskazanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części. 

 Uzasadnienie: Nie dokonano podziału zamówienia na części, gdyż podział 

zamówienia na części powodowałby nieproporcjonalnie duże trudności z koordynacją 

i organizacją działań różnych wykonawców realizujących poszczególny zakres 

zamówienia, co mogłoby istotnie zagrozić prawidłowemu wykonaniu całego 

zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne zadania mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia, w tym spowodowałaby nadmierne trudności i koszty oraz brak 
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koordynacji, skutkujący poważna groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. 

Dodatkowo należy podkreślić spójność planowanego przedsięwzięcia. Docelowo 

teren na którym ma zostać zrealizowana droga wraz z infrastrukturą utworzy osiedle 

domów jednorodzinnych, gdzie wymagane jest zapewnienie odpowiednich warunków 

dotyczących właściwego ciśnienia wody w wodociągu, w tym zapewnienia ochrony 

pożarowej osiedla. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie przebudowy wodociągu     

w ul. Głubczyckiej ma pozwolić na osiągnięcie właściwych parametrów ciśnienia        

i przepływu wody na planowanym osiedlu, a tym samym spełnić wymagania 

dotyczące ochrony pożarowej. Ponadto zadanie dofinansowane jest na podstawie 

jednej promesy   z Programu Rządowego  Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.  

 
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

VII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej 

lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

 

VIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia 

zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia kluczowych zadań.              

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę  kluczowych zadań. 

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
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tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SWZ.  

X. Termin wykonania zamówienia. 

Do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

XI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią  Załącznik nr 3 

do SWZ. 

 

XII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

A. Informacje ogólne. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym 

składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 

lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który 

dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

lub poczty elektronicznej zam.publiczne@kietrz.pl  lub poczty 

wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do 

komunikowania się z wykonawcami” SWZ. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i 

oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zam.publiczne@kietrz.pl
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Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania 

jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

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

zakładki Postępowania.  

Link do postępowania oraz identyfikator postępowania został podany 

w Załączniku nr 13 do SWZ. 

7. Wymagany jest stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość 

połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s, zaktualizowana 

przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, 

Google Chrome lub Opera), włączona obsługa Java ver. 1.8 (w 

przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie 

Java JDK Oracle), system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Adobe 

Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis 

osobisty (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES). 

B. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie 

dotyczy składania ofert). 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego   
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w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania lub nazwą 

postępowania i oznaczeniem sprawy. 

2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej: zam.publiczne@kietrz.pl lub poczty 

elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych 

do komunikowania się z wykonawcami” SWZ.  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres: 

zam.publiczne@kietrz.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w 

części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z 

wykonawcami” SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.   

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały 

opisane w „Instrukcji użytkownika systemu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-

ePUAP.pdf  

„Instrukcja użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

C. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania         

i odbierania korespondencji elektronicznej obowiązujące                  

w postępowaniu (nie dotyczy składania ofert). 

1. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,   

o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się 

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

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

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.    

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - w skrócie 

„rozporządzenie”). 

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 

ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się 

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

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

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 

2 rozporządzenia). 

3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). 

4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 

rozporządzenia). 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
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zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie 

do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 

rozporządzenia). 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 

środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 

rozporządzenia). 

7. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania - 

odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3) innych dokumentów odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 

może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). 
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9. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2-4 oraz § 7 ust. 

2-4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia). 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). 

12. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 
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13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, 

może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia). 

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu 

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie 

pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (§ 8 rozporządzenia). 

15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie 

służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających 

oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

pełnomocnictwo, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne 

niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację 

podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz 

ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru. 

 

XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z 

wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych  

w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

1. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej w okolicznościach, o których mowa w art. 65 

ust. 1 Pzp. 

2. Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne, o których mowa w art. 66 Pzp. 

3. Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy 

użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub 

innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. 
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XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się                           

z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Bożena Wołoszyn – w sprawie procedury:  

a) numer telefonu: 77 485 43 56 w.26  

b) e-mail: zam.publiczne@kietrz.pl 

2) Kamil Bednarz – w sprawie przedmiotu zamówienia: 

a) numer telefonu: 77 485 43 56 w.33 

b) e-mail: kamil.bednarz@kietrz.pl   

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które 

nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 

SWZ, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

 

XV. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert,  do dnia 08.06.2022r.  

 

XVI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 

1005), w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

2. Forma i postać składanej oferty oraz składanego oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp zostały określone w części SWZ 

„Sposób oraz termin składania ofert”. 

 

XVII. Sposób oraz termin składania ofert. 

A. Sposób składania ofert. 

mailto:kamil.bednarz@kietrz.pl
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1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Pzp. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia o braku 

podstaw wykluczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wzór 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy       

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                  

w postępowaniu.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do 

SWZ. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczeń 

podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak 
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podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu stanowią odpowiednio 

Załącznik nr 8 i Załącznik nr 9 do SWZ.  

5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wykonawca 

zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane 

postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny 

(wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA - w 

tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania z 

miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku 

polskim. 

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w „Instrukcji użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”, 

dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/:  

1) link do „Instrukcji użytkownika systemu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/”  

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

-ePUAP.pdf 

2) „Instrukcja użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem 

przypadków określonych w Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego 

określonymi w SWZ. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 

wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które 

zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania o nazwach albo 

imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte orz cenach zawartych 

w ofertach. 

14. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie 

są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 

rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 

ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

15. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej, 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

 

B. Termin składania ofert. 

Do dnia  10.05.2022 r., do godziny 9.00. 

 

C. Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na e-PUAP dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu 

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

 

XVIII. Termin otwarcia ofert. 

1. W dniu  10.05.2022 r. o godzinie 9.30 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, 

którego następuje składania ofert, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie 

ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach 

albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych 

w ofertach. 

 

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

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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 (art. 108 

ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

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

108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp), 

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, 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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

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

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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) 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-

307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w 

art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
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dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

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, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

 

XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także 

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 (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp). 

 

XXI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający 

żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji       

z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części ust. 1, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 



Zamawiający – Gmina Kietrz. 

Nazwa nadana zamówieniu: : „Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”. 

Oznaczenie sprawy: WKB 271.6.2022 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 20 z 40 
 
 

 
 

 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 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. Przepis ust. 3 stosuje 

się. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 

118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,              

o których mowa w ust. 1, dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych    

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,                         

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
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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. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o 

których mowa w ust. 6, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

8. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 

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; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 

Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 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; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, na okres, 

na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 

ust. 1 pkt 4 Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia; 
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5) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało 

zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

 

XXII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie drogi               

o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej  800 000,00 zł 

brutto (dotyczy tylko robót drogowych przez co zamawiający 

rozumie podbudowę oraz warstwy nawierzchni jezdni).  

XXIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający 

żąda: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych 

stanowi Załącznik nr 10 do SWZ; 

2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, liczy się 

wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, 
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wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 3, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, 

o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 11 do 

SWZ. 

 

XXIV. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 

art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby; 
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2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez 

niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi 

Załącznik nr 7 do SWZ. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy.  

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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XXV. Odstąpienie wykonawcy od obowiązku składania podmiotowych 

środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli 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, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca wskazuje 

podmiotowe środki dowodowe w: 

1) oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, jeżeli 

podmiotowe środki dowodowe dotyczą podstaw wykluczenia 

wykonawcy z postępowania, 

2) oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, jeżeli 

podmiotowe środki dowodowe dotyczą potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

XXVI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz 

informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



Zamawiający – Gmina Kietrz. 

Nazwa nadana zamówieniu: : „Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”. 

Oznaczenie sprawy: WKB 271.6.2022 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 26 z 40 
 
 

 
 

 

4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od 

wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy.  

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

8. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

 

XXVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Sposób obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący 

Załącznik nr 12 do SWZ. 

3. Podstawa obliczenia ceny (wynagrodzenia ryczałtowego):  

1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SWZ.  

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 

Załącznik nr 2 do SWZ.  

3) Przedmiary mają charakter pomocniczy. 

4) Ponadto cena winna zawierać  koszty organizacji placu budowy, 

koszty wywozu i utylizacji urobku.  
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5) Koszty opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na 

czas budowy, uzyskania decyzji wraz z kosztami za zajęcie pasa 

drogowego. (Dotyczy przebudowy odcinka sieci wodociągowej 

na DW Nr 416, ulicy Głubczycka oraz włączenia nowobudowanej 

drogi do ulicy Zielonej) . 

6) Dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 

7) Załączony wzór umowy.  

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 

685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

5. W formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ, 

wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 

podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert. 

1. Kryterium „Cena” w zł: 

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6); 

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

gdzie: 
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a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” 

ocenianej oferty; 

b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną; 

c) C - cena w ofercie ocenianej. 

2. Kryterium „Okres gwarancji, o którym mowa w § 2 umowy”            

(w skrócie „Okres gwarancji” w miesiącach): 

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4); 

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:  

LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt 

gdzie: 

a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres 

gwarancji” ocenianej oferty; 

b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej 

c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem 

gwarancji. 

UWAGA: 

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach, liczbach 

całkowitych, cyfrowo i słownie w formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 12 do SWZ.  

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie 

dłuższy niż 60 miesięcy.  

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu 

gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta tego wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu 

gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny oferty zostanie przyjęty 

okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, a do umowy okres gwarancji 

podany przez wykonawcę w formularzu oferty. 

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze 

końcowym. 

XXIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium. 
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XXX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnosi się 

przed zawarciem umowy.  

2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, 

według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formach gwarancji lub 

poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, jako 

Beneficjenta należy wskazać Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 33 8475 1016 

2002 0000 4011 0001. W przypadku zabezpieczenia wniesionego      

w pieniądzu, treść przelewu musi wskazywać wnoszącego 

zabezpieczenie. 

4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego).  

5. Z treści tytułu przelewu, o którym mowa w ust. 3, musi wynikać, że 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zabezpiecza należyte 
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wykonanie umowy, która zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa 

drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”.  Oznaczenie sprawy: WKB 

271.6.2022, prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ.   

6. Z treści poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, musi 

wynikać, że zabezpieczenie wnoszone w tych formach zabezpiecza 

należyte wykonanie umowy, która zostanie zawarta w wyniku wyboru 

oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”. Oznaczenie sprawy: 

WKB 271.6.2022, prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ 

KIETRZ.   

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w 

formach określonych w art. 450 ust. 2 Pzp: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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 prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. 

11. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 
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12. Kwota, o której mowa w ust. 11, jest zwracana nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

13. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 

Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 

pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 

stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).  

14. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 

ust. 1 Pzp. 

15. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp 

muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące 

gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 

przez polskie sądy powszechne.  

17. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 

gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp 

w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

18. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp 

podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie tych 

gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 

poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 

 

XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

 

XXXII. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia, 

która nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego 

wykonawcy (art. 447 ust. 3 Pzp). - nie dotyczy- 
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             Płatności zgodnie z załączonym wzorem umowy.  

 

XXXIII. Określenie niższej wartości umów o podwykonawstwo, od której 

będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 

podwykonawstwo zamawiającemu (art. 464 ust. 8 zdanie pierwsze 

Pzp). 

Zgodnie z art. 464 ust. 8 Pzp w przypadku umów, których przedmiotem 

są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia 

(zamawiający nie określa przedmiotu takich umów). Wyłączenie,        

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                           

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

Zamawiający nie określa niższej wartości, od której będzie 

zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

 

XXXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób,       

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 
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XXXVII. Wymagania o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 

94 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 

Pzp. 

 

XXXVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 

umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy 

ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXXIX. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których 

mowa w art. 230 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję 

elektroniczną. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty                   

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 

XL. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.  

Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert        

w postaci katalogów elektronicznych, ani dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty.  

 

XLI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

wykonawca, którego ofertę wybrano przekazuje zamawiającemu: 

1) Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową, 
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2) Informację o kierowniku budowy, posiadającym uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz 

kierowniku/kierownikach  robót posiadający/posiadających 

uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń,  wraz z  kopiami uprawnień  i zaświadczeniami z Izby 

Inżynierów tych osób.  

2. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

 

XLII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej, w przypadku zamówień. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi 

się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania. 
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11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej 

albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że 

odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione 

w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci 

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

XLIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula 

informacyjna z art. 13 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), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Przetwarzanie danych osobowych  w związku z przeprowadzeniem 

postępowania odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem 

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 (w 

skrócie „rozporządzenia 2016/679”). Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia pn. „Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”,   

prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ i oznaczenie 

sprawy: WKB 271.6.2022, zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i jej realizacji, przechowywania dokumentacji 

postępowania (protokołu postępowania z załącznikami) na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, 

przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania. 

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do 

upływu terminu na ich wniesienie. Celem przetwarzania danych jest 
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prowadzenie postępowania, zawarcie oraz realizacja umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Odbiorcami danych osobowych 

osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 

16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą.  

4. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

5. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

6. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 

3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są 

przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa 

w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,      

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników. 

9. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające 

ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
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rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności 

samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji 

o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia 

wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

10. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający 

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest 

Zamawiający – Burmistrz Kietrza,   

2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: 

iod@kietrz.pl, 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym      

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Budowa drogi przy ulicy Zielonej w Kietrzu”, prowadzonym przez 

Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ i oznaczenie sprawy: WKB 

271.6.2022, 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania;   

5) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

6) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do 

sprostowania swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo 

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
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danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy rozporządzenia 2016/679; 

7) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 

2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  

12. W związku z prawem dostępu do danych, w przypadku, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora 

zamieszczona jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Zamawiającego, w zakładce „Klauzula Informacyjna o 

przetwarzaniu danych osobowych”. 

 

Link do zakładki: 

http://bip.kietrz.pl/517/230/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-

danych-osobowych.html 

14. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-

prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również 

obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
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pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 

tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

15. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

16. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne 

wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu 

oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca 

składa w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.  

17. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane w przez okres: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 

4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania, 

2) jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez 

cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania, 

3) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE 

przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 

140 rozporządzenia nr 1303/2013 (jeżeli dotyczy), 

4) w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji - do czasu 

przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. 

XLIV. Załączniki do SWZ stanowią jej treść. 

Treść SWZ zatwierdzam 

 

 22.04.2022 Dorota Przysiężna – Bator  

Burmistrz Kietrza  

                                                                         /-/                                                        

................................................................... 
(data i podpis kierownika zamawiającego) 


