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GMINA KRAPKOWICE 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia < 5 350 000 euro pn.: 

 

 

Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach   

 

 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

Załączniki do  Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ): 

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) 

5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 

8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób 

9. Załącznik nr 9 - Projekt umowy 
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10. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa 

11. Załącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

12. Załącznik nr 12 - Przedmiary robót 

13. Załącznik nr 13 - Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych (RFRD) 

14. Załącznik nr 14 - Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych (RFIL) 

15. Załącznik nr 15 - Identyfikator postępowania 

  

  

 
 
 
 

 

ZATWIERDZAM      
                

Burmistrz Krapkowic 
 

/-/ Andrzej Kasiura 
           

 
Krapkowice, 16 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr sprawy: BZP.271.6.2021   Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach   
SWZ 

 3 

 
 
Spis treści: 

                     Strona 
I.  Nazwa oraz adres zamawiającego ………………………………………………………………… 

 
4 

II.  Tryb udzielenia zamówienia ………………………………………………………………………… 
 

4 

III.  Opis przedmiotu zamówienia ……………………………………………..………………………... 
 

4 

IV.  Przedmiotowe środki dowodowe …………………………………………………………………… 
 

7 

V.  Termin wykonania zamówienia ……………………………………………..……………………… 
 

7 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia …………………………………….. 
 

7 

VII.  Podstawy wykluczenia ………………………………………………...…………………………….. 
 

9 

VIII.  Poleganie na zasobach innych podmiotów ……………………………………………………….. 
 

9 

IX.  Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …………... 
 

10 

X.  Podmiotowe środki dowodowe …………………………...………………………………………… 
 

11 

XI.  Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się 
z wykonawcami ……………………………………………………………………...……………….. 
 

 
 

13 

XII.  Wymagania dotyczące wadium …………………………………………………………………….. 
 

16 

XIII.  Termin związania ofertą ……………………………………………………………………….…….. 
 

16 

XIV.  Opis sposobu przygotowywania oferty …………………………………………………...…...…. 
 

17 

XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert …………………………………………….……… 
 

19 

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty ………………………………………………………….….... 
 

19 

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

20 
 

XVIII.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego …………………………………………… 
 

 
21 

XIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ………………..……… 
 

22 

XX.  Projekt umowy …………………………………………………………...……………………..….… 
 

22 

XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………………. 
 

 
23 

XXII.  Podwykonawstwo ………………………………………………...…………………………..….…... 
 

24 

XXIII.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO …………………………………………………....….…… 
 

24 

XXIV.  Postanowienia końcowe ……………………………………………………………………..…....... 
 

25 

 
 
 
 



Nr sprawy: BZP.271.6.2021   Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach   
SWZ 

 4 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
Nazwa zamawiającego:  Gmina Krapkowice 
Adres zamawiającego:  ul. 3 Maja 17,  

47-303 Krapkowice 
Telefon:    77/ 44 66 835 
Faks:    77/ 44 66 888 
Adres strony internetowej: www.bip.krapkowice.pl 
Adres poczty elektronicznej: umig@krapkowice.pl 

b.zajac@krapkowice.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek 7:30 – 17:00 
    wtorek-czwartek 7:30 – 15:30 
    piątek 7:30 – 14:00     
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
ustawy Pzp. 

4. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w 

Krapkowicach wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. 

Jezdnie klasy D – o szerokości 5,50 m, jezdnia klasy L – o szerokości 6,00 m. 
Jezdnie wyposażone są w ścieki przykrawężnikowe o szerokości 30 cm (z 3 rzędów 
kostki), obniżone w stosunku do jezdni o 2 cm na ławie betonowej. Jezdnie obramowane 
zostały krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22x100 cm z wyniesieniem +4 cm w 
stosunku do ścieku przykrawężnikowego. W rejonie skrzyżowań zaprojektowano 
nawierzchnię wyniesioną +10 cm w stosunku do założonej niwelety. Ponadto w tym 
rejonie jezdnie obramowane zostały krawężnikami 15x30x100 cm z wyniesieniem +12 
cm w stosunku do krawędzi nawierzchni jezdni (brak wyodrębnionych ścieków 
przykrawężnikowych). Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej 
(kolor szary) gr. 8 cm 

Opaski bezpieczeństwa – o szerokości 1,50 m wykonać należy z kostki brukowej 
betonowej bezfazowej (kolor szary/grafitowy) o gr. 8 cm obramowane obrzeżem 
betonowym. 

mailto:umig@krapkowice.pl
mailto:b.zajac@krapkowice.pl
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W miejscu istniejących zjazdów należy uwzględnić ułożenie kostki do granicy i 
zakończyć wtopionym obrzeżem na ławie betonowej lub dołączyć do istniejącej 
nawierzchni na posesji prywatnej. Zjazdy istniejące, które posiadają nawierzchnię z 
kostki należy rozebrać, a materiał przekazać właścicielowi posesji przylegającej do 
drogi.  

Istniejące utwardzenia nawierzchni należy rozebrać, a materiał przekazać 
Zamawiającemu (zabezpieczony na paletach) z dowozem we wskazane miejsce (do 4 
km). 

W rejonie skrzyżowania ul. Olenadrów i ul. Prudnickiej (droga wojewódzka) roboty 
należy wykonać wg odrębnego opracowania stanowiącego załącznik do SWZ. 

  
Kanalizacja deszczowa 

 
Sieć kanalizacji deszczowej składa się z dwóch kolektorów głównych, kolektorów 

bocznych oraz sięgaczy do kolektorów bocznych. Pierwszy kolektor włączony jest 
poprzez projektowany osadnik oraz separator do istniejącej studni znajdującej się w 
obrębie dz. nr 21 za boiskiem sportowym. Drugi kolektor należy włączyć do istniejącej 
studni w ul. Bzów. 

 
Oświetlenie 

 
1. Oprawa: BGP307 LED45-4S/730 II DW10 lub równoważna o podobnych bądź 

lepszych parametrach technicznych i jakościowych. 
2. Moc nie większa niż 34W. 
3. Strumień świetlny oprawy nie mniej niż 3 900 lm. 
4. Wydajność oprawy LED: min. 115 lm z 1W. 
5. Temperatura barwowa światła: 3000K.  
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 
7. Stopień odporności na uderzenia min. IK08.  
8. Oprawa w II kl. ochronności. 
9. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +50 st. 

Celsjusza. 
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące 

wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV. 
12. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  

o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 
harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy. 

13. Fotometryka: 

 

 

 

 

 

 

 

14. Optyka drogowa zbliżona do podanej na rysunku.  
15. Regulacja kąta nachylenia oprawy: od 0° do min. +20° dla zamocowania na słupie. 
16. Waga: max. 7 kg. 
17. Montaż oprawy: na słupie o średnicy Ø60 mm. 
18. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035.(szary jasny). 
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Oferta musi zawierać: karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi 
fotometrycznymi. 

 
Specyfikacja dot. słupów oświetleniowych:  

1. Materiał: aluminium.  
2. Wysokość: 5 m. 
3. Kolor: RAL 9006 (naturalny). 

 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 
stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(STWiOR) stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiary robót stanowiące 
załącznik nr 12 do SWZ. 
 

2. Podane w dokumentacji projektowej bądź STWiOR nazwy własne nie mają na celu 
naruszenia art. 99 i art. 16 ustawy, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania 
jakościowe i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu 
technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach 
technicznych nie niższych niż wskazanych w STWiOR i dokumentacji projektowej, w tym 
w przedmiarze robót. 

 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 
4. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: 

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w skład tzw. 
kosztów bezpośrednich na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 
Powyższe wymaganie dotyczy pracowników fizycznych wykonujących następujące 
czynności w realizacji niniejszego zamówienia:  

a) roboty budowlane,  
b) roboty ziemne,  
c) polegające na obsłudze maszyn/urządzeń; kierowaniu pojazdami;  
d) polegające na uprzątnięciu terenu budowy.  
e) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, których 

konieczność wykonania będzie wynikała z niniejszej SWZ, 
 
Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest: projektanta, kierownika 
budowy, kierowników robót oraz przedstawiciela wykonawcy, geodety, technologa, 
ewentualnie innych osób, co do których wykonawca lub podwykonawca wykaże, że 
wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 k.p.  



Nr sprawy: BZP.271.6.2021   Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach   
SWZ 

 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
powyżej czynności na zasadach określonych w § 7 projektu umowy, stanowiącego 
załącznik nr 9 do SWZ. 

 
5. Wizja lokalna 
 

Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na podstawie art. 131 ust. 2 
ustawy Pzp. 
 

 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
 

 
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w 

postaci:  
1) kart katalogowych proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.  

 
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 stanowi przedmiotowy środek dowodowych, o którym 

mowa w art.107 ust. 1 ustawy Pzp.  
3. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego środka dowodowego,  

o którym mowa w pkt 1 będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art.107 
ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp). 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych. 

 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2022 r.  
z zastrzeżeniem, że w terminie do 13 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona i rozliczy roboty 
w wysokości min. 4 200 000,00 zł brutto, nie więcej niż 6 800 000,00 zł brutto. 

 
Powyższe wynika z konieczności wydatkowania i rozliczenia dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego Zamawiającemu. 

 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

 
2.1 zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
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2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

 
2.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.  
 

2.4 zdolność techniczna lub zawodowa: 
    

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
 

2.4.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończył przynajmniej: 
 

a) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy 

drogi lub dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na wartość min.  

5 000 000 zł brutto oraz  

b) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy 

drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem i kanalizacją 

deszczową o długości min. 800 mb. 

 
UWAGA!  
Zamawiający nie ogranicza liczby zadań/robót budowlanych wskazanych przez 
wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w pkt 2.4.1.  

W przypadku gdy jedno zadanie obejmować będzie swoim zakresem zarówno roboty z 
pkt 2.4.1 lit. a jak i roboty z pkt 2.4.1 lit. b to takie zadanie potwierdzać będzie 
spełnienie warunku zarówno dla pkt 2.4.1 lit. a, jak i dla pkt 2.4.1 lit. b (czyli jednym 
zadaniem wykonawca potwierdzi spełnienie dwóch warunków). 

 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli 
Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 
2.4.2 Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy: 
 

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
bez ograniczeń   

 
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót 

elektrycznych posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 
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c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót 

sanitarnych posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 
Ww. osoby muszą być wpisane na listę członków we właściwej Izbie Inżynierów 
Budownictwa.  

 
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności przez osoby skierowane do 
realizacji zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia. 

 
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 
 

4. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
 
 

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, 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. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu  udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. 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 zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, 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;  
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 lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. 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, oraz, jeżeli to dotyczy, 
kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. 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. 

8. 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  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
9. UWAGA: 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. 
 

 
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 
każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.  

3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w 
niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich 
partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta owa umowa nie może być krótszy 
niż termin realizacji zamówienia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

5. Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).  

 
 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
 

 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 
1.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

(przed upływem terminu składania ofert), 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 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. załącznika nr 7 do SWZ; 

1.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg. załącznika nr 8 do 
SWZ. 

          
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

 
2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem, 

2.2 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;  
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2.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

2.4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;  

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

2.6 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z 
wykonawców.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1 i 2.3 – 2.6, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. 
 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1 – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
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właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.3, zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.4, lub 
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.5 – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
b) 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.  

3.2 Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 2, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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 pkt. 3.2 stosuje się. 

 
4. 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, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

 
 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, ORAZ 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 

Informacje ogólne 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się: 

1.1 przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  
1.2 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz  
1.3 poczty elektronicznej.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

2.1  Justyna Niestrój - w sprawach merytorycznych ;  

       tel. 77/ 44 66 896; 

       fax.77/ 44 66 888;  

       e- mail: j.niestroj@krapkowice.pl    

2.2 Barbara Zając - w sprawach proceduralnych;  

       tel. 77/ 44 66 835;  

       fax. 77/ 44 66 888 

       e- mail: b.zajac@krapkowice.pl      

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

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” 
wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 15 
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. 

 
Złożenie oferty w postępowaniu  

 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 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.  

13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 3 do SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

mailto:j.niestroj@krapkowice.pl
mailto:b.zajac@krapkowice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę.   

14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
15. 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. 

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

 
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert)  
 
17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w pkt „Złożenie oferty w postępowaniu”), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal lub poczty elektronicznej.  We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

18. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email b.zajac@krapkowice.pl  

19. 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 
wskazany w pkt 18 adres email. 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). 

 
Wyjaśnianie treści SWZ 
 
20. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
21. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

22. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 21, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

23. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ.  

24. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym 
w pkt 21, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

25. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania: www.bip.krapkowice.pl  

mailto:b.zajac@krapkowice.pl
http://www.bip.krapkowice.pl/
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26. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.    
 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert 

wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a)    pieniądzu; 
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w 
Krapkowicach, nr rachunku   66 8884 0004 2001 0000 7777 0002. 
Na poleceniu przelewu należy zamieścić nazwę lub numer postępowania  

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty 
wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za 
skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako 

oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 
7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia 

będzie akceptowane pod warunkiem że: 
a)    gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę 

określone w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b)    okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony  

w niniejszej specyfikacji. 
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

 
 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.08.2021 r. 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zmawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
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wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą.  

 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

 
1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się ze 

wszystkimi częściami niniejszej specyfikacji. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zakresie 
jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub zaświadczeniem 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli 
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to 
do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo.  
Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku 
pełnomocnictwa mocodawca, poświadczenia może dokonać również notariusz. 

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ramach oferty następujące oświadczenia i 
dokumenty: 
1) Formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SWZ, 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie 

podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania 
podmiotów wspólnie w trybie art. 58 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), 

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z 
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 
dotyczy), 

5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu z art. 125 ust. 1 – wg załącznika nr 3 do SWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 UWAGA: 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6) Karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi. 
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7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

8. Składanie ofert częściowych 

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych. 
Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz 
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań 
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie 
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

9. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej 
odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

11. Informacja o zamówieniach z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu Wykonawcy w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 214 ust. 1 
pkt 7 ustawy Pzp.  

2) Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 
które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

3) Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług lub robót może wynieść maksymalnie 
do 40% wartości zamówienia podstawowego.  

4) Wykonawca przystąpi do wykonania usług lub robót budowlanych podobnych 
wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których 
mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

12. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów w postępowaniu, 
umowy ramowej, ograniczeń wynikających z art. 94 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje ograniczeń 
ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 94 ustawy Pzp.  

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach    
określonych w dziale IX SWZ.   

 
Forma składania dokumentów: 
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 r. poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 
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XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 08 lipca 2021 r. do godz. 
10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021 r., o godzinie 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, w sali 
posiedzeń na I piętrze. 

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

4. Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku awarii systemu teleinformatycznego 
przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

 
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 
2. Podstawą do wyliczenia ceny ofertowej ryczałtowej jest zakres robót wynikający  

z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, z uwzględnieniem 
wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiOR) stanowiących załącznik nr 11 do SWZ. Przedmiary robót 
(załącznik nr 12 do SWZ) należy traktować jako dokument pomocniczy.   

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem wymogów określonych w STWiOR oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca związane z realizacją zadania, bez których 
jego wykonanie byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT i inne niezbędne.  

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Wyliczoną cenę ofertową łączną obejmującą zakres robót, o których mowa w pkt 2 - 4 
powyżej należy podać na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).  

6. Cena ofertowa pozostanie niezmienna, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
8. Cena oferty powinna być wyliczona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
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10. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na 
załączniku nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, winien poinformować Zamawiającego czy 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

11. Zamawiający niezależnie od wprowadzenia wynagrodzenia ryczałtowego za realizację 
przedmiotu zamówienia żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa 
sporządzenia i złożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu 
szczegółowego przygotowanego na podstawie przedmiarów robót, które stanowią 
załącznik nr 12 do SWZ. Podobnie jak przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla 
Wykonawcy przy wycenie przedmiotu zamówienia, tak kosztorys szczegółowy będzie 
miał taki charakter dla Zamawiającego. Wartości poszczególnych pozycji z kosztorysu 
szczegółowego będą pomocne np. do szacowania wartości wykonanych robót i ich 
zaawansowania, przy rozliczeniu dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy umowa zostanie 
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przy ustalaniu 
wysokości płatności częściowych, czy określaniu (w przypadku uszkodzenia czy 
zniszczenia mienia w okresie późniejszej eksploatacji) wysokości szkody w negocjacjach 
z ubezpieczycielem. 

 
 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
   

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie   
następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów: 

 

K1 – cena        -  60% 
K2  – okres gwarancji  (w miesiącach)    -  40% 

                  
 
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 
 

2.1 kryterium K1 - oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 
punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru: 

 
                                                       Cmin 

                                         K1 =  ----------------- x 100 pkt x znaczenie (60%)  
                                                        Co 

 
gdzie: 
Cmin – cena brutto oferty najtańszej, 
Co  – cena brutto  oferty ocenianej. 

     
 

2.2 kryterium „K2”  będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w   
ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru:   
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                                                       Go 

                                         K2 =  ----------------- x 100 pkt x znaczenie (40%) 
                                                        Gn 

 
gdzie: 
Go – okres gwarancji badanej oferty. 
Gn –  najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert. 

 
Uwaga!  
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku, gdy 
wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie 
odrzucona, jako niezgodna z SWZ. Okres gwarancji należy podać w pełnych 
miesiącach. 
Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, wówczas 
Zamawiający przyzna Wykonawcy punktację, tak jak za 72 miesięczny okres gwarancji. 

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która otrzyma łącznie (K1+K2) największą liczbę  
punktów obliczonych wg powyższych zasad.  

 
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

 
 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

 
1. Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przed zawarciem   

umowy zostanie wezwany do złożenia dokumentów wymienionych w dziale X SWZ.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ  
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert,  
a wykonawca potwierdza na wezwanie zamawiającego, że spełnia warunki udziału  
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy 
Pzp. 

4. 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.    

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
4.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
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albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,   

4.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
www.bip.krapkowice.pl  
 

 
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. 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. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy 
w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002. 
Na poleceniu przelewu należy zamieścić nazwę lub numer postępowania.  

5. 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. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp. 
 
 

XX. PROJEKT UMOWY 
 

 
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 
do SWZ. 
W przypadku, gdy w trakcie postępowania zamawiający dokona zmian w projekcie 
umowy, wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w 
projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian.    

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez  wykonawcę, 
z zastrzeżeniem pkt. 1. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 

http://www.bip.krapkowice.pl/
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do SWZ. 
4. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod 

rygorem nieważności.       
 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

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

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

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

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego 
odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do  
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.  

5. 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).  

6. 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. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

8.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
wyniku postępowania; 

8.2 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu IX ustawy Pzp.  

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  
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12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".  

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 
   

XXII. PODWYKONAWSTWO 
 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa zawiera projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 9 do SWZ.  

 
   

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 

 
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 Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 

47-303 Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888; 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka 

Kaczmarczyk, kontakt: adres e-mail iod@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 874*; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa 
dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach, nr BZP.271.6.2021 /dane 
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym 
bez negocjacji; 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

▪ 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: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 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. 

 
 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 
do SWZ. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 


